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Pri alkoholismo.

Kiam kuracisto vizitas malsanulon suferantan pro alkoholismo, lia 

unua pripenso kompreneble estas jena:

« Vi tro drinkas. »

— - Mi! respondas la malsanulo, mi certigas vin, kara doktoro, ke 

vi eraras strange. Neniam, pri tio estu konvinkita, neniam mi ebriiĝis, 
eĉ unu fojon, dum mia tuta vivado. »

Tiam respondas la kuracisto:

Jen estas la plej granda malfeliĉo, kiu povis vin frapi. Ĉar se vi 
ebriiĝus facile, tio estus montro, ke alkoholo estas malfacile tolerita de 

via organismo: sekve vi ne estus eble fariĝinta alkoholulo.
A
( ar jen estas tio. kio okazas.

Alkoholo serpenteniras malrapide, inside, en la ĉelojn de mizerulo, 

okaziginte neniun ŝajnan kontraŭbatalecon. La drinkanto, certa, ke lia 

malvirto estas sendanĝera, daŭrigas kaj pligrandigas ĉiutage la kvanton 

de siaj glasetoj. Kaj. ĉar lia konstitucio ŝajnas kutimi al la alkohola 
veneno, tio ŝajnas pravigi lian optimismon. Nur kiam aperas la unuaj 

suferetoj de la kronika alkoholismo, kiujn plej ofte li kredas esti suferoj 

de alia malsano, nur tiam li decidas, ke li venigos la kuraciston. Kaj 

kiam tiu ĉi alvenas, ve! estas tro malfrue. La kronika venenmortigo 
plenumis sian pereigan agon: La malsanulo estas kondamnita al morto, 
sen ia espero de pardono kaj eĉ de prokrasto.
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Kaj kiel estas abomena la klinika pentrajo de la alkoholisma ek- 
okupado tra la organismo I

('iii organo estas farita el dii partoj: unue. el unu liisto, kiu envolvas, 

subtenas kaj jungas la ĉelojn vere vivajn: poste, el tiuj ĉeloj meni. Tiel. 
ĉe la stomako, estas fibra liisto, vera senosta skeleto, kaj digestigaj 
glandoj. Ce la cerbo, troviĝas simila fibra skeleto kaj agemaj ĉeloj, kiuj 

komandas intelektajn, movajn kaj sentajn agojn. Fine la samo vidiĝas 

en ĉiuj ceteraj organoj.

Nu, dank’ al sia venena eco, alkoholo detruas, en ĉiu organo, la agem- 

ajn kaj utilajn elementojn, kaj kontraŭe ĝi plifortigas supermezure la 

skeleton, la subtenantan ĉarpenton. kiun oni nomas kuniga liisto.
Pro tio, iom post iom. en ĉiu organo, la agema kaj viva parto inalpli- 

grandiĝas kaj atrofiiĝas, dum la senutila kaj senviva pligrandiĝas kaj 

hipertrofiiĝas.
Tiu fenomeno, kiun oni nomas sklerozo, estas kutima ĉe la maljunuloj.

Dank’ al la malfortigo kreita de la maljuneco, la organoj skleroziĝas. La 

alkoholulo estas do antaŭtempa maljunulo.
Kiel la sklerozo de maljunuloj, tiel la sklerozo de alkoholuloj alvenas 

inside kaj malrapide. Generale la malsano komencas per digestigaj mal- 
bonfunkciadoj: la apetito plimalgrandiĝas kaj fine ĉesas: la digestado 

fariĝas malfacila kaj eĉ dolora: post ĉiu manĝo, gasoj plenigas la sto- 
makon. ('iumatene la drinkanto vometas fluidaĵon, ĉu blankan kaj albu- 

menŝajnan, ĉu dubeverda)! kaj galhavan (voniitns matutinuspotatorirni, 
muko matena de drinkantoj). Kompreneble, por resanigi sian stomakon.

la drinkanto zorge tuj englutas glaseton da brando.
Poste aperas nervaj malordoj. Inter la unuaj oni vidas la tremadon. 

La fingrojn unue. poste la manojn, la piedojn kaj la langon, fine la super- 

ajn kaj malsuperajn membrojn iom post iom tuŝas la malsano. La ma- 

teno estas ankoraŭ la momento la plej ofta por la ekmontriĝo de tiuj 

simptomoj. Pligrandigitaj, dank' al la penadoj, kiujn faras la malsanulo, 

por doni al siaj movoj pli perfektan precizecon, ili ne estas akompan- 

itaj de iu dolora sento, sed nur de malgranda muskola malforto.
Due, alvenas tre diversaj ŝanĝoj ĉe la senteco: jukoj, nervaj streĉadoj, 

hiperestezio kaj anestezio, malklariĝoj ile la vido, kapturnoj dum la vek- 

iĝo, kapdoloro, sento de toraka premo, sendormo, pli-malpli terurantaj 

inkubsonĝoj. Poste la senteraro) pligrandiĝas kun formoj propraj al tiu 
malsano. Alvenas kelkafoje konvulsoj kaj apopleksiformaj krizoj. Deliro
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ĝenerale bruanta (ddiriui)i tremens) aperas kaj daŭras duni kelkaj tagoj, 
preskaŭ ĉiam pri ia okazintaĵo aŭ ia malsana stato. La karaktero de la 

malsanulo fariĝas malĝentila, incitema, kolerema: la trajtoj de lia vizaĝo 

perdas sian naturan esprimon: liaj okuloj, ruĝaj, sangoplenaj estas 
moviĝemaj kaj malkvietiĝemaj; la rigardo fariĝas iom bestigita: lalipoj, 

tremantaj. Tiu kolekto da signoj donas al la vizaĝo strangan ŝajnon, kies 

pentrado sendube estas malfacila, sed kiun la observado konigas al la 

kuracistoj, kaj kiu ofte al ni faciligis la divenigon de tiu malsano.

Post tiuj fenomenoj de ekscitado postvenas stato de pli-malpli videbla 

senenergiigo; ĝi vidiĝas en diversaj organaj funkcioj, kaj estas akompan- 

ita de vundoj pli gravaj en la visceroj.

La dua periodo komencas.
La suferoj de digesta j kaj nervaj aparatoj estas ĉiam ĉefaj. La apetito 

estas, oni povas diri. preskaŭ ĉiam nula kaj alimentojn malfacile toleras 

la stomako. Alvenas mai longedaŭraj kaj fluidaj laksoj de nigra aŭ ruĝa 

sango for de la intesto; ili estas katizitaj de grajnetoj vundoj en la he- 
pato kaj en renoj, aŭ eble de la grasa degenero de tiuj organoj. La mal- 

reguleco aŭ eĉ la malapero de monataĵoj ĉe la virinoj, la antaŭtempa 

pereo de naska potenco ĉe ambaŭ seksoj, la grajneta tuberklozo, povas an- 

koraŭ aperi en tiu epoko, en kiu superregas plej ofte la nervaj malordoj. 
Pli ol ĉiujn aliajn malekvilibraĵojn, tiujn lastajn simptomojn karakterizas 

la mallaboremo de la funkciado. La senteco estas malpliigita aŭ detruita. 

De ekstremaĵo de membroj, en kiu ĝi unue montriĝas, tiu simptomo iom 

post iom atingas la regionojn pli centrajn, kaj fine okupas la tutan brust- 

on. La movadoj estas malfortigitaj: paralizo plej ofte neplena, sed kiu 

pli kaj pii ĝeneraligas, komenciĝas same en la ekstremaĵoj de membroj; 

kaj. de tiu loko. ĝi atingas la ceterajn partojn de 1' korpo, kaj fine la 

langon: tiu paralizo kaŭzas tre frue tre konstateblan embarason de la pa- 

rolo. En tiu sama epoko aperas ankoraŭ, ĉe kelkaj malsanuloj, movadoj 

fortege senvolaj (koreo), kaj konvulsiaj aŭ epilepsiforma} krizoj. Kelka- 

foje la paralizo tute mankas: kaj tiam tio, kio karakterizas tiun lastan 
fazon de la alkoholismo, estas: fizike, speciala stato de marasmo kaj de 

eksterordinara pli malgrasigo, neevitebla konsekvenco de multegaj vis- 

ceraj vundoj: kaj, morale, la montro de plej malbonaj instinktoj, la pereo 

de bonmoraj sentoj, kaj tro ofte la plej plena bestigo.

1'iu kolekto de patologiaj simptomoj ne apartenas kompreneble al ĉiuj 

kazoj. Jen la nervaj malordoj estas nulaj aŭ sensignifaj, kaj la malsano
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konsistas precipe el difektiĝo de unu aŭ inuitaj visceroj ĉu ventraj aŭ 

torakaj; jen kontraŭe tiuj organoj estas malmulte vunditaj, kaj la ĉefaj 

elmontraĵoj okupas la nervajn centrojn. Pro tio. oni vidas en Parizo du 

klasojn da alkoholuloj, kiuj estas kuracitaj, unuj en la malsanulejoj de la 

ĉefurbo, kaj ia aliaj en specialaj hospitaloj, kiel Bicetre kaj Charente».

Mi ne parolas pri tiuj nekonitaj malsanuloj, kiujn alkoholismo incitis 

al krimo, kaj kiuj finas sian vivadon, ĉu en malliberejo, ĉu sur eŝafodo.

Mi kredas, ke se ĉiuj junuloj estus konvinkitaj, ke tiu malgaja pentr- 
ajo estas bedaŭrinde tute ... eĉ tro vera, la alkoholismo estus malaper- 
inta ĉe la venonta posteularo.

Se almenaŭ la alkoholulo estus malutila nur por si mem, eble li povus 

certigi, ke, ĉar lia vivo al li apartenas proprece, li estas libera disponi je 

ĝi laŭ sia bonvolo: se li pli ŝatas la englutadon (h*  alkoholo (d feliĉan 

vivadon kaj bonegan sanon, li estas sola kompetenta juĝanto pri tiu 
afero.

Tiu rezonado ŝajnas unue sufiĉe logika, kvankam tiu vidpunkto povus 
esti kaŭzo de multaj disputadoj interesegaj, pio la filozofiaj kaj sociaj 
konsekvencoj, kiujn ĝi enhavas.

Tamen, ĉar tia ne estas la celo de tiu verketo, mi bonvolas akcepti 
provizore tiun opinion, kvazaŭ ĝi estus tute ĝusta. Sed estas opinio, kiun 

neniu, eĉ la alkoholulo mem, iam povos subteni kaj eĉ prezenti, ('u iu 

rajte kaj senkrime povas fortiri en degeneron, frenezecon, idiotecon kaj 

krimon la infanojn, kiujn li naskas? Cu iu rajte povas fariĝi la mortig- 
anto de siaj propraj idoj?

Al tiu demando la respondo ne estas duha. Se eble iu liomo havas 
rajton esti malspritulo, neniam tiu homo rajtas fariĝi krimulo.

«Kiel? mi estus krimulo! diras la malsanulo, kiun mi penas, sed 

vane, resanigi; sed. kara doktoro, mi estas la plej honesta viro en la tuta 

mondo; pri tio estu konvinkita: kaj sensignifa glaseto da brando ne 
meritas kaj precipe pravigas tian malbenon! »

— - Jes, vi estas krimulo: ĉar la alkoholulo naskas degenerulojn. 

idiotojn, malspritulojn, tromalkreskitojn. malfortegulojn. frenezulojn, 
krimulojn kaj fine malnaskemulojn.

En la unua posteularo vidiĝas malbonmoreco. difektiĝo (h*  animo, al- 

koholaj malmoderemo], morala bestiĝo.

En la dua: hereda drinkemo, krizoj de frenezo, ĝenerala paralizo.
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En la tria: sobreco, sed emoj al malgajeco, malĝoja deliro, deliro de 
persekutado, emoj al mortigaj antaŭenpuŝoj.

En la kvara : inteligenteco malbone vastigita, unuaj krizoj de frenezo 

dum la deksesa jaro, malspriteco, emo al idioteco kaj fine ebla finiĝo de 
tuta naska potenco.

Sekve la alkoholismo fariĝas en ĉiuj landoj kaŭzo tre agema de sen- A
homigo. Gi difektas la rason laŭ du manieroj, pligrandigante la niort ec- 

on, malpligrandigante la naskeco», aŭ produktante nur degeneruloj^

Se, post tiu denombro, cia konscienco estas ankoraŭ trankvila, tio 

pruvas, ke la alkoholo mortigis en cia animo tutan ĝustan konon pri la 

devo, ke ci estas por la socio danĝera estaĵo, kaj ke tiu socio havas ne 
nur rajton sed plie trudan devon sin defendi kontraŭ ci.

La alkoholismo estas do socia danĝero, kaj eble la plej granda el ĉiuj. 
Ĉar, estimata leganto, vi ne povas diri:

« Estas al mi indiferente, se mia najbaro kaj lia idaro estas putrigitaj: 
se mi kaj mia familio estas sanaj, mi min sentas sufiĉe feliĉa. *

Tiu egoisma rezonado sin turnos kontraŭ vin. Ĉar se, dank’ al via 

inercio, via apatio, vi fariĝas la nekonscia kunkulpulo de la alkoholulo, 

morgaŭ la degenerita filo de tiu najbaro, kiun vi malestimas, sed kiun vi 

ne deziras sanigi, venos en vian hejmon, instigite de seksa aŭ mortiga 

frenezeco, kaŭzita de alkoholismo, sufokos vian edzinon aŭ vian filinon, 

post kiam li estos ilin seksoperfortinta: kaj li estos senkulpigita dela juĝ- 

istoj, kiel neresponda. Afero ankoraŭ pli grava: morgaŭ viaj infanoj 

edziĝos kun la infanoj de tiu najbaro aŭ de alia tute simila: kaj tiu san- 

ega heredeco, pri kiu vi prave estas fiera, fariĝos difektita, putrigita, 

venenita, de la alkoholisma heredeco, kiun vi favoris per via mallabor- 

emo. Se la regnestroj ne klopodas, dum la afero estas ankoraŭ farebla, 

se ili permesas, ke la veneno enpenetros, guto post guto, en la vejnojn de 

la nacio, morgaŭ estos tro malfrue: morgaŭ oni vidos, en nia bela Eranc- 

ujo, nur tri aferojn, kiuj estos ankoraŭ starantaj: tombejo, frenezejo kaj 
malliberejo.

Nun, kion oni faris, en Eranclando, por kontraŭbatali tiun danĝeron? 
La respondo estas mallonga sed samtempe malgajega : Nenion.

Ĉar, dank'al stranga koincido, la mortiganto kaj la mortigoto estas 
kunkonsentas La mortiganto trovas utilon kaj profiton en la venenmort- 
igo de la suferanto, ĉar tiu ago lin riĉigas; kaj la suferanto trovasgrand- 

egan plezuron, pasian ĝuadon en tiu venenmortiĝo mem. Kiam iu amiko 
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penas por lin savi el tiu danĝero, la mortigoto sin montras ankoraŭ pli 
kolera kontraŭ lia savanto, ol la mortiganto.

En la regnoj, en kiuj la universa voĉdoneco regas estre, en kiuj la 

leĝoj estas faritaj de la plimulto, kies inteligenteco estas neeviteble mal- 

supera, la savanta povo de la registaro estas kompreneble paralizita. En 

Francujo, la drinkejisto estas supera elektanto; kaj la elektitoj de la 

nacio, devigitaj lin multe ŝati, lin amindumas, kaj. eĉ por tre granda 

premio, ne konsentus fariĝi lia malamiko. Kaj se okaze sin montras iu 

kandidato, kiu, pli honesta aŭ pli naiva ol la aliaj, antaŭvidante nur la 

superan utilon, nur la estontecon, nur la vivadon mem de sia patrujo, 

deziras kontraŭmeto barilon kontraŭ la enpenetranta alkoholismo, li 

estos certa, eĉ antaŭ kiam okazos la baloto, ke li sin vidos neelektita: 

sekve ĉiuj liaj penadoj fariĝos senfruktaj.

Nur en regnoj, en kiuj la demokratio estas saĝa kaj pruvas, keĝi estas 

inda kaj kapabla sin regi mem; aŭ kontraŭe, en regnoj, en kiuj la popolo 

estas ankoraŭ infana kaj bezonas la fortegan direktadon de senbara kaj 

aŭtokrata potenco; nur en tiuj du ekstremaj formoj, la registaro povas 

trafi rezultaton sufiĉe bonan kaj precipe plenan de espero por la estont- 
eco.

Mi volas paroli pri Skandinavio kaj pri Kuŝujo.

('e Kristianio. la registaro donis al kompanio, nomita ifanilag mono- 
polon por la detala vendado de alkoholaj likvoroj. Tiu kompanio, kon- 

sistanta el honorindaj personoj, ne volas eltiri el sia mono jaran pro- 

centon pli grandan ol 5 °/0. La mono gajnita (malfeliĉe tro multenombra), 

kiu superas, estas dividita inter la urbo. la Regno kaj la filantropiaj 

entreprenoj.

La grava punkto de tiu sistemo, de kiu devenas ĉiuj ĝiaj bonfaroj, 

estas jena : tiuj, kiuj vendas alkoholon detale, ne povas eltiri el tiu 

vendo ian propran utilon. Do ili faras nenion por allogi la drinkanton, 
nenion por lin instigi al la drinkado. Neniam ili faros krediton; neniam 

ili donos brandon al infanoj, aŭ al personoj jam ebrietaj.

Ju pli ilia gajno malfortiĝas, des pli ili estas kontentaj.
Alia bonfaro de tiu sistemo estas ankoraŭ jena: ĝi protektas la de- 

putaton kaj la urban konsilanton kontraŭ la supera Elektanto, t. e. kon- 

trati la drinkejisto. Ne nur en Francujo, sed same en Anglujo kaj en Unu- 
igitaj-Ŝtatoj, la potenco de la drinkejisto estas grandega. Dank' al la 

Skandinavia sistemo, la influo de la alkoholvendisto fariĝis nula.
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Tuj kiam la Sandag ekfunkciis, ĝia utilo estis rapide konstatebla. La 

konsumado de alkohola malpligrandigis duone. Nur en Kristianio la 
Samlag posedas kaj direktas 40 trinkejojn.

Tiuj trinkejoj estas decaj. Longa magazena tablo dividas la butikon. 
A
Cela unua flanko, la plej vasta, staras trinkantoj: ĉar tie estas neniu 

A
seĝo. neniu tableto, neniuj kartoj, domenoj aŭ ceteraj ludoj. Ce la alia 

fianko, sidas fraŭlino, kiu servas la klientojn. Tiu fakto montras ke, en 

tiuj trinkejoj, neniam okazas tiuj bataloj, kiujn tro ofte oni vidas en la 

drinkejoj de aliaj landoj. Eĉ en ia popolaj kvartaloj de la urbo. tio estas 
sama. La sintenado de tiuj fraŭlinoj estas kompreneble tute deca. kaj 

ilia bonmoreco tute respektinda.
En Baslando, se la sistemo ne estas simila, la rezultato fariĝas sama. 

Tie estas la punkto grava: la cetero ne nin interesas.

La rusa registaro tute eligis la drinkejojn kaj ilin anstataŭigis per 
brandbutikoj, en kiuj oni vendas boteletojn da alkoholo. Estas malper- 

mesate, ne nur trinki tiujn boteletojn en la vendejo mem. sed eĉ ilin mal- 

ŝtopi en tiu loko. La aĉetanto ilin trinkos hejmi1.

La posedanto de tiuj alkoholbutikoj estas la registaro mem. Sekve la 

administranto, oficisto pagita nurde Degno, estas neniel profitema pri la 

konsumado.

Tiu elpenso estas vere genia.
('ar tio, kio igas la drinkejon danĝera, en Ruslando same kiel en Eranc- 

lando. estas jena : tie la viroj kolektiĝas por interparoladi kaj ludi, pagas 

reciproke unu al la alia trinkaĵojn, ludas per kartoj la pagon de tiuj 

trinkajoj, kaj, dank’ al tiuj procedoj, sin ekscitas por pli kaj pli drinki. 
Tial oni fariĝas malsobrulo kvazaŭ nekonscie. Ĉar se la aro da viroj, 

kiuj ebriiĝas memvole estas malmulte densa, la aro da tiuj, kiuj estis for- 

logitaj, estas kontraŭe tre multnombra. Poste, kiam ili estis malvirtig- 

itaj per malbona ekzemplo, tiam la alkohola pasio ilin tute okupas,kaj ili 
ne povas plu ĝin forpeli. Dank’ al la leĝo. kiu fermis la drinkejojn por 

ilin anstataŭigi per brandvendejoj, ĉiuj tiuj danĝeroj estas forigitaj.

En la aliaj landoj oni provis diversajn tre laŭdindajn rimedojn: sed 

bedaŭrinde, ĉu la popolo ne estas sufiĉe saĝa, ĉu la registaro sufiĉe po- 

tenca, tiuj provoj ne sukcesis kiel en Skandinavio kaj en Ruslando.
Nun. ĉar mi estas alveninta al la fino de tiu verketo, ĉu leĝoj iaj estos 

kapablaj tute mortigi la alkoholismon? La afero ŝajnas al mi malfacila. 

Ĉar neniam oni povos malhelpi, ke iu sin alkoholvenenos hejme. Kaj 
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multenombra estas la aro da viroj kaj eĉ da virinoj, tute bone edukitaj, 

kiuj sin mortigas nekonscie, dank’ al la akraĵoj Kolonja, Melisa, Botota, 

k. t. p. kaj tine dank' al la Hispanaj vinoj ĉiutage trinkitaj en la kukvend- 

ejoj. Kiel multnombraj estas, en la bone edukita societo, tiuj alkoliolul- 
inoj, naŭzitaj kiam apud ili pasas ŝanceliĝanta ebriulo, sed bedaŭrinde 
pli venenitaj ol li.

Por tiuj okazoj, la leĝoj estas kaj ĉiam estos malpotencaj.

Ekzistas do nur unu kuracilo: instrui, ĉiam instrui, en ĉiu lando, 

per ĉiu lingvo, de supre ĝis malsupre de la socia skalo, tiujn virojn, 

tiujn virinojn, kiuj estas delogitaj de la pereiga alkohola ensorĉado. Ni 

semu la bonan semon malavare, per ampleksa gesto, kaj ne zorgu, ĉu 

ĝi falos sur teron nutrantan aŭ ne.

El mil semeroj eble naŭcent naŭdek naŭ estos perditaj, tion ni scias; 

sed se unu sola ĝermos kaj fruktodonos, ĉi tiu sukceso sufiĉos: kaj ni 

estos supermezure rekompencitaj pro nia persisteco kaj nia laboro.
D-ro Va l l ie n n e

Parizo (F 'rame.)

BOTANIKO
Amerikana faruna roso

nova pesto de la grosujo, kaŭzata per fungo Sphserotheca mars uva 
Berk. et Curt.

Ĝis antaŭ nelonge ni konis en Eŭropo du malsanojn de grosujo, kiuj 

atakis epidemie arbetojn de Ribes grossularia.
Unu konata sub nomo de grosujo, rusto, aperas preskaŭ regule en 

aŭtuno, kaŭzante ĉe diversaj reprezentantoj de speco Ribes ruĝajn, 
konkavajn makulojn sur folioj. Ĝi estas nomita Aecidium grossularia. 
parazito el speco de rustfungoj (Uredin&v), travivante unu el siaj viv- 

stadioj sur diversaj C<w&r-plantoj kaj danĝera nur tiam, se ĝi aperas dum 

printempo, ĉar ĝi neniigas multon da foliaro kaj fruktaro, malpligrandig- 

ante ofte rikolton je 50 °/().
Kiel rimedon kontraŭ ztecnZ/o-malsano oni rekomendas plej unue 

kulturi la grosujon sur sekaj lokoj, malproksime de marĉoj. kie kreskas 

Cavices, kaj surŝprucadi la malsanajn arbetojn per 1 °/0 bordoza likvidujo 
(500.0 da kuprosulfato, 500.0 da kalkoksido kaj 100 litroj da akvo).
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Dua malsano, nomita faruna roso estas karakterizata per blanka sur- 

metaĵo sur verdaj partoj de planto, kiu ŝajnas kiel surŝutita per faruno 

(tial la nomo — faruna roso); tiu blanka ko v retaĵo fariĝas poste cindro- 

kolora. Malsano devenas de Askomgceta fungeto (Microsphi?ra grossu- 
larite), kiu. kiel ĉiuj Ergsipheacea:, enloĝiĝas sur la supraĵo de planto, 
enkreskante nur per suĉiloj (haustoria) internen de la epidermaj ĉeloj, 

de kie ĝi ĉerpas sukojn, malfortigante la kreskaĵon.

Fig. 3.

Spine rotheca mors uvx Berle. et Curt.
A Infektita grosbero.
B Fungfadenaro kun sporfrukto (perithecium).
C Krevigita sporfrukto kun elpremita sporsaketo a apogiletoj (appendice#).
/> Detranĉajo el malsana bero, sur kies suprajo kreskas fungfadenoj disvolvanta] konidiojn

Disbranĉiĝita), dividita j fungfadenoj (hgphse) de Mi< rosphtrra formas 

amase sur siaj pintoj sporojn, t. n. konidiojn, en vicoj similaj al vico de 

rozario. Konidioj, ekfalinta sur supraĵon de folio, ĝermas tuj kaj donas 

novan fung fadenaron (myceliuni), kiu denove formas konidiojn ; tia- 
maniere la malsano disvastiĝas tre rapide. Tiuj ĉi konidioj, amasege 

formataj per Erysiphea‘, kaŭzas tiun farunan vidiĝon de lokoj atakitaj 
per ili. Microsphtvra multiĝas per konidioj nur ĝis kiam aero fariĝas 

tro seka. Post alveno de someraj varmoj ĝi formas aliajn sporojn, evo- 

luciantajn en saketoj fasci), kiuj pokelke estas enfermata) en specialaj 

fruktaj korpoj (perithecia) laŭ kugla formo (fig. 3a). El tiu sporfrukto el- 

kreskas krono de fadenoj, t. n. apogiletoj (apnendices), forkigitaj sur 

pinto. La sporfruktoj aperas kiel rezultato de seksa kuniĝo de proto- 

plasmaj enhavoj el du ĉeloj de fungfadenaro. La konidioj ne estas ka- 

pablaj daŭri longe, kontraŭe la saksporoj (ascosporse), ĉirkaŭita) per dika 

ŝela tavolo de sporfrukto, facile travivas somerajn varmojn kaj vintrajn 
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frostojn kaj dum printempo elfalas el forputriĝita sporf rukto, dissemas 
sin kaj komencas denove sian cirklon de vivo.

Kontraŭ Microsph;rra oni uzas, kiel ĉiam kontraŭ Erysiphese surŝut- 

adon de infektitaj partoj de kreskajo per sulfura pulvoro, kiu, oksidigante 

per aero je S02, pereigas la supraĵajn parazitojn. Rekomendata estas 
surŝprucado de arbetoj per bordosa fluidaĵo.

Tiuj ambaŭ supre cititaj infektiloj kaj ankaŭ kelkaj aliaj malpligravaj 

(Phyllactinia corylea, Alelampsora hartigii, k. a. ) neniam estis tre dan- 
ĝeraj. Antaŭ ok jaroj tamen Eŭropo ricevis el Ameriko, kiu jam donacis 

al ni en jaro 1845 danĝeran malsanon de vinberu jo — Oidium Tucker i 
—, novan paraziton de grosujo. Sph&rotheca mars ur&, ankaŭ el speco 

de Erysiplieae, kaŭzanta!) malsanon nomitan Amerikana faruna pesto, 

kiu dum kelkaj jaroj dezertigis gresejojn en la tuta apudbaltika lando, 

en centra kaj suda Rusujo, multaj lokoj de Pollando kaj rapide iris 
suden.

Unuan fojon konstatis ĝin sur antikva kontinento prof. E. S. Sa l m o n . 
ricevinte en Aŭgusto de 1900a jaro malsanan branĉon de grosujo el reĝa 
ĝardeno en Ballvmena (Irlando). En 1901 ĝi estis notita en Moskva 

gubernio en Rusujo. en 1902 en apudbaltika lando, kaj jam en 1904 laŭ 

S-ro Win k l e r  el Riga preskaŭ ĉiuj ĝardenoj estis infektitaj. En la sama 

jaro ĝi estis en Polujo kaj en 1905 en Germanlande.

Tiu malsano komence estas simila al ordinara faruna roso. nur ĝi pro- 

gresas tre rapide ka j malutilas al la kreskaĵoj fortege, ĉar atakitaj partoj 

en mallonga tempo forsekigas kaj la tuta planto mortas; poste ĝi estas 

facile diferencebla, ĉar surmetaĵo el ĝi fariĝas intense bruna, kiam tiu 

de Microsphaera estas cindra.
Fungeto atakas plej unue la disvolviĝantajn foliburĝonpjn. La junaj 

branĉpintoj ŝajnas esti tute surŝutitaj per faruno, kiu devenas de amas- 

ega formado de konidioj. Poste tiu ĉi surmetaĵo fariĝas dika. velursimila 

kaj brunkolora. La atakitaj folioj ĉesas kreski, malfortiĝas kaj fine la 

pinta burĝono forsekigas. Post forsekigo de la pinto komencas sin dis- 

volvi unu el la Hankaj burĝonoj, sed ĝi havas la saman sorton ; tiel same 

tria, kvara.... Per tio la branĉo atakita havas tre karakteran vidiĝon. 

— De intensa disvolviĝo kun posta forsekiĝado formas sin fasko de mal- 

sanaj foliburĝonoj. Sed precipe bone la fungeto disvolviĝas sur grosberoj, 

kiujn ĝi kovras per bruna felto de fungfadenaro. Beroj ordinare mortas 

de tio. aŭ se ili atingas maturecon havas nenian valoron kiel frukto.
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Morfologie la fungo karakteriziĝas per tio. ke ĝiaj brunaj, preskaŭ 

per nuda okulo videblaj sporfruktoj enhavas nur unu saketon kun 8 sporoj 

kaj havas apogiletojn ne forkigitajn sur pinto. Stadio de multigado per 
konidioj estas tute simila al tiu de Microsphivra.

Batalo kontraŭ Spluprotheca mors uriv estas malfacila, kaj plejbone 
estas, infektitajn ekzemplerojn surkovri per pajlo kaj bruligi; eĉteroĉir- 

kaŭe devas esti malinfektita; se tio ne estas ebla, tiam oni devas almenaŭ 
la malsanajn branĉojn diligente fortranĉi kaj bruligi; tutan kreskaĵon 

oni surŝprucigas de tempo al tempo per bordosa likvidujo aŭ solvaĵo de 

Kaliumsulfido Akvo - 10 liti’.), kiu laŭ prof. Ja Ĉe v s k i agas
pli efike kaj ne malbonigas la valoron de fruktoj.

Jan Kazimir Mu s z in s k i

Dorpat (This.)
J

META LUBGIO
La uzo de fluida brulmaterialo (hidrokarbidaj hejtiloj) 

en metalurgio.

Estas de eminenta graveco ĉe metalurgiaj procedoj, ke la fornŝarĝo 

en la fornego estu perfekte protektata dum la reduktada stato kontraŭ 

la oksidiga influo de la atmosfera aero.

du pli bone oni sukcesos tion atingi, des malpli granda estos la risko, 

ke jam reduktita metalo reoksidiĝos kaj formos silikatojn.
A

( e ordinara surkrada hejtejo, dependa de la kamentuba aertiro, tio 

neniel estas ebla, ĉar nemalhelpata reduktado estas nur atingebla en 

fornego, kiu ne havas pordojn por la tralaborado de la ŝarĝoj aŭ aliajn 

malfermaĵojn de simila speco, kaj kies hejtejo estas tute sendependa de 

la kamentubo aŭ de alia nekontrolebla aereniro.A
(li do nur povos sukcesi per uzado de Hoida brulmaterialo, ĉar nur 

tiamaniere estas eble funkciigi fornegon sen kamentubo kaj reguligi la 
aliron de oksigeno al la flamaro.

La bruligiloj ĝis nun ĝenerale uzataj ne bone taŭgas por metalurgiaj 

celoj, ĉar oni aŭ povas nur uzi ilin kun kamentuba aertiro por la hejtado 

de kaldronoj kaj en aliaj okazoj, en kiuj troo da aero en la flamaro tute
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ne malhelpas, aŭ ili estas funkciigataj per helpo de akvovaporo por 
metalurgiaj celoj egale malutila.

Antaŭ ne longe mi havis okazon vidi en plena aktiveco en Londona 

metalurgia fornegojn nove eltrovitan bruligilon por la uzo de fluida hrul- 

materialo per kies helpo karbono kaj oksigeno, la du elementoj, kiujn 

la metalurgisto penadas unuigi dum la reduktada procedo, estas tiel 

perfekte tenataj sub preciza kontrolo, ke jam ĉe la unua landiga procedo 

en rulanta Hamfbrnego rezultas skorioj enhavantaj ne pli ol duonprocento 

da metalo, kaj kiuj do tuj povas esti forĵetataj kiel senvaloraj.A
Ĉar la traktata materialo estis tre riĉaĵo stano kaj pro tio tre kara. la 

ŝparo farita estas de granda graveco.
A
Ce la Hamfbrnego de ĝisnuna ordinara konstruo kaj kun surkrada 

hejtmetodo kutimis rezulti skorioj enhavantaj 6ĝis8°/0 aŭ plida metalo, 
kiuj poste ankoraŭ bezonas specialan traktadon en blovofornegoj, per kiu 

nur ĉirkaŭe 60 °/0 de la metalenhavo estas regajnebla.

Pro la perfekteco kun kiu oni povas reguligi per tiu ĉi bruligilo la 

eniron de aero en la fornegon, ka j ĉar ankaŭ (‘stas eble per simpla pliigo aŭ 

malpliigo de la alHuo de hidrokarbida brulmaterialo perfekte reguligi la 

provizon de karbono en la fornego, oni sukcesas ne nur. per la ĉeesto de 

karbono laŭvole kontrolebla, teni la ŝarĝojn reduktatajn konstante 

protektataj kontraŭ reoksidiĝo, sed eĉ neŭtraligi ian (‘blan aertroon.

Per tiu ĉi bruligilo estas do kvazaŭ atingite imiti en Hamfbrnego 

pogrande la rezulton de la laboratoria familija (ankaŭ nomata seka aŭ 

fajra) analizo.

La bruligilo mem konsistas el interna tubeto, kiu servas por la 

alkonduko de la hidrokarbido (gasakva gudro, teroleo aŭ ia alia kruda 

Haida hejtilo), kies elHua malfermaĵo povas esti plimalgrandigata kaj 

fermata per pinthava pinglo.
Tiu ĉi interna tubeto estas ankoraŭ ĉirkaŭita per alia iom pli vasta 

tubo alkondukanta al la bruligilo premegitan aeron.

La Haida hejtilo elŝprucanta el la malfermaĵo de la interna tubeto 

estas suĉata kaj plie polvigata de la premegita aero. formante Kubforman 

ŝprucaĵon de kelkaj metroj en longeco.
Tiu ĉi ŝprucigilo precize enŝoviĝas en portilo ekstere fiksita al la 

fornego kaj tiamaniere konstruita, ke la polvigita hidrokarbido, eliranta 
ĉe gia malfermaĵo, miksiĝas kun atmosfera aero kaj tiam estas devigata 

ankoraŭ pasi alian iomete pli vastan tuban malfermaĵon, kiu estas
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kapsulo, el kiu ĝi iomete eltrudiĝas tra centra mal-enenŝraŭbita 

fermaĵo.
Ankaŭ al tiu ĉi kapsulo estas kondukata premegita aero, kiu eliras 

tra la ringforma malfermo inter la du tuboj kaj refoje kaŭzas ŝprucigadon, 

permesante samtempe precizan reguligon de la aeralfluo bezonata por la 

nutrado de la fajro.

l

Fig. 4a.

Per helpo de nur du ŝraŭbetoj — unu por kontroli la aerkvanton 

necesan por nutri la llamaron kaj alia por reguligi per helpo de la pinta 

fermilo la alfluon de la Uuida hejtilo — la fornego povas kun apenaŭ 

kredebla precizeco esti tenata sub perfekta kaj konstanta kontrolo.
Klarigo de la desegnoj :

Fig. 4a prezentas la rulfornegon kun la bruligilo videbla ĉe la dekstra 

fianko kaj fig. 5“ tiun saman parton iom pligrandigitan.

La fornego konsistas el la fera kaldronoforma ŝelego a kaj la du 

fermilaj brikevest itaj ingoj c kaj d, kiuj povas esti forŝraŭbataj. se iam 
la fornego bezonos novan fajrobrikan internan vestaĵon.

La fornego estas fermebla per la suprenireblaj fajrobrikoj Z' kaj /, kaj 
oni do povas ŝarĝi ĝin laŭvole tra ambaŭ flankoj.

Post la enmeto de la ŝarĝo la flankenpuŝebla bruligilo estas starigata 
centre antaŭ la malgranda malfermaĵo en la suprentirebla fermilo />•.

Tiam, enlasinte per la meza. flanka tubeto i premegitan aeron, oni
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iomete turnas la ŝraŭbeton ĉe la fino de la bruligilo, kiu kontrolas la

eniron de la Haida hejtilo, alkondukata per la tubeto li.
La hidrokarbido, miksiĝinte kun la atmosfera aero suĉata tra la

valvo tuj ekkomencas elŝpruci en 

ekbruligata.

la fornegon, kaj povas esti nun

Fig. 5*.

Grade oni pligrandigas la flam- 

aron, pliturnante la ŝraŭbeton, 

kiu kontrolas la hidrokarbidon, 

kaj nutrante la fajron per la 

premegita aero alkondukata per 
la ĉefa tubo i ĉe la pinto de la 

bruligilo.

La flamaro nur tuŝas la ŝarĝon 

de supre. Tamen, post iom da 

tempo oni komencas malrapide 

ruligi la fornegon per la radaro/', 
ĵetante per tio la ŝarĝon ĉiam 

denove sur blanke varmegan part- 
on de la fajrobrika internaĵo de la 

fornego.

Ce la maldekstra Hanko eliras tra malgranda malfermaĵo la brulgasoj 

kaj la fumo kaj per helpo de forta ventolilo ili estas ensuĉataj tra tubo 

en subteran ujon, en kiu ili estas senigataj per akvo de sia metala 

enhavo, se eble iom de la metaloksidoj el la ŝarĝo kun la tumo estus 

forflugintaj.
E. Ĉe f e Ĉ.

Londono (Angl.).
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PRI LA INTERNACIA HORO

La artikolo (Ie D-ro Va l l ie n n e « lnternacia horo » (Scienca Uevao, Aŭgusto 
1907) prezentas tre utilan, oni povas eĉ diri necesegan proponon, tiun pri la 
difino de fiksa helpa horo, per kiu oni povos determini en kiu preciza momento, 
kompare kun la horo de la loko kie oni estas, io okazis aŭ okazos aliloke. Sed 
tiu dezirinda rezulto estas atingebla sur tute alia. multe pli facila vojo.

Oni rimarku, unue. ke ekzistas jam internacia metodo de tempokalkulado, 
kiu havas ne nur grandan gravecon per si mem, sed ankaŭ grandan oportun- 
econ, la metodo de la « horaj sfertranĉajoj Ĝi konsistas dividi la terglobon 
laŭ 24 tranĉaĵoj,ĉiu da 15gradoj kaj respondanta do al unu horo, kaj konsenti 
ke sur ĉiu tranĉaĵo oni uzos ĝian mezan horon ; kompreneble, en la praktiko, 
la limoj ne estas la meridianoj, kiel postulus la pura teorio, sed sekvas bone 
konatajn limojn de landoj aŭ grandaj provincoj.

Tiun sistemon uzas jam tuta Eŭropo (escepte Francujo, Grekujo. Portugal- 
ujo kaj Rusujo). Kanado. Usono, Hindujo, Japanujo. Aŭstralio, Nova Zelando, 
kaj versimile ankaŭ aliaj landoj, ĉar la sciigoj, kiujn mi disponas pri tio. estas 
iom malnovaj. Oni povas do diri, ke sufiĉus aligi al ĝi Francujon (kies aliĝo 
estas de longe postulata de ĉiuj Francaj scienculoj) kaj Rusujon, por ke ĝi far- 
iĝu praktike tutmonda.

Nu. la fakto, ke iu institucio estas akceptita en multaj landoj,ja en lagranda 
plimulto de la ĉefaj civilizaj lamioj, estas forta argumento por ĝia ĝeneraligo. 
Mi ne povas insisti ĉi tie pri tiu punkto, kiun mi klarigis detale en alia revuo, 
speciale dediĉita al tiaj demandoj pri internaciismo ('Espero Pacifista, decem- 
bro 1907); mi kontentiĝos rimarkigante ke la internaciigo de io ajn estas tiel 
malfacile atingebla, ke, kiam unufoje la homoj sukcesis efektivigi ĝin.almenaŭ 
parte, sur iu kampo, la rolo de tiaj internaciistoj, kiaj estas la esperantistoj, 
devas esti. zorge konservi kaj disvolvi tiun unuan rezulton, ne ĝin detrui: 
tion postulas la praktikema spirito, kaj la fakto ke, se ili agus alimaniere, ili 
tute senkreditigus sin* *.

1 S-ro Br ic a r d , on sia Matematika Terminaro, proponis neniun vorton por nomi la part- 
on de sfero limigitan de du meridianaj ebenoj. La vorton « sfertranĉajo », aŭ • sfertranĉo 

kiun mi uzas provizon*,  mi mem ne ŝatas, ĉar ĝi montrus tute tiel bone segmenton aŭ sek- 

toron. Eble oni povus diri « sferduedron » ? Mi ne uzas la vorton « fuzo », pro tio ke 

mi proponis la radikon « fuz » al S-ro Ve r a x , kiu ĝin enmetis en sian Teknikan Vortaron, 
por esprimi la rapidan brulon kun kraketbruo, kiun montras la Angla verbo to fuze kaj la 

Franca fu.ser.
• Pio estas ankaŭ la ĉefa motivo, pro kiu mi kontraŭstaras al la sistemo de la « spesa » 

belpa mono. Mi tute ne proponis (Scienca Revuo, Aŭgusto 1907) la dekgraman unuon kiel 

la sistemon deziratan de mi, sed nur kiel rimedon uzeblan se oni absolute volus novan mon- 

iimion. pro tio ke la spessistemo, se ĝi estus akceptata, barus la vojon al la tiel dezirinda 
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Sed la sistemo de la horaj sfertranĉajoj estas akceptendane nur pro sia 
jam akirita internacieco, sed ankaŭ pro sia oportuneco, kiu liveras, cetere, la 
plej simplan solvon de la problemo prezentita de D-ro Vallienne.

La akcepto de sama horo sur bone difinita teritorio estas granda progreso, 
kompare kun la antaŭa uzo de ĉiuj lokaj horoj. Pri tio. mi kuraĝos diri al nia 
samideano S-ro Frenkel. ke la ekzemplo de Kuŝujo, kiun li proponis (Scienca 
Revuo, .Januaro 1908), tute ne prezentas progreson, sed kontraŭe rekondukus 
nin al sistemo forlasita en ĉiuj landoj ('scepte Rusujo. kaj bonege anstataŭita 
de la sistemo de la unuecaj landaj (aŭ regionaj) horoj. Reveni al ĝi estus 
granda nepravigebla regreso.

La vasteco de Rusujo ik * estas taŭga argumento por tiu sistemo. Vero estas, 
ke tiu grandega regno enhavas pli ol la trionon de la tuta meridianan), kio 
respondas al tempa diferenco da pli ol 8 horoj. Sed tiun amplekson superas tre 
la Brita imperio, kiun trairas, tie aŭ tie, preskaŭ ĉiuj meridianoj; aŭ. se oni 
volas enkalkuli nur la kontinuajn teritoriojn, oni trovos diferencon da 3 horoj 
en Aŭstralio, 4 en Usono, kaj 6 en Kanado; nu, tiuj progresemaj kaj progres- 
intaj landoj forlasis la sistemon de la lokaj horoj por tiu de la horaj tranĉoj.

Variado de la horoj de loko al loko estis efektive akceptebla en la « bonaA 
malnova tempo» kiam vojiron da cent kilometroj oni nomis vojaĝo. Gi pova*  
ankoraŭ esti tia en malfeliĉa kvazan dezerta lando, kiel Siberio, en kiu loĝant- 
aro komparebla al tiu de Londono estas dissemita sur teritorio egalanta kvar 
trionojn de Eŭropo, kaj kies domaroj estas apartigitaj de vastaj senhomaj kaj 
malfacile traireblaj spacoj. Sed en la moderne elvolvitaj landoj, ĝi estiis ne- 
tolerebla ĝeno. Tie, la cirkulado atingis gradon, kion oni ne konas, ne nur en 
Siberio, sed eĉ en la plej granda parto de Eŭropa Rusujo: kaj ni estas nur en 
la komenco de la periodo de konstantaj translokiĝoj. En tiuj kondiĉoj, ĉiu 
homo. laŭ la sistemo de la lokaj horoj, devus ĉiumomente kalkuli precize kom- 
plikajn hordiferencoj!) kaj rearanĝi sian poŝhorloĝon. Kia maloportuneco,(‘kzem- 
ple, por interkonsenti pri rendevuo kun persono loĝanta en proksima urbo: 
oni devus informiĝi zorge, kioma estas la tempa diferenco, dum estas ja multe 
pli simple scii ke la tempo ('stas la sama, aŭ, en okazo se hora limo kuras inter 
ambaŭ lokoj, ke la diferenco egalas precize unu horon, ĉar por tiaj najbaraj 
rilatoj, oni certe ne uzos la internacian, plej ofte tre neverŝajnan horon : kiu 
Parizano kuraĝus inviti loĝanton de Versailles por tagmanĝi'y' noktomezo.... 

laŭ horo de Beli ring? .

akcepto de efektiva (stampita) internacia mono. Sed mia vera propono konsistas daŭrigi 

tion, kion faras jam propramove multaj esperantistaj gazetoj, t. e. uzi la frankon kiel inter- 
nacian helpan monon. Ŝajnas, ke rni ne prezentis miajn ideojn sufiĉe klare; ĉar, respond- 

ante al mia artikolo, oni konsideris nur ĝian flankan proponon, tiun de la dekgrama unuo, 

ne la ĉefan, jus difinitan. Pri tiu demando, vidu ankaŭ la supre cititan artikolon en Espero 

Pacifista.
1 La sufikso -end signifas « kio devas esti .... •. Komparu « akceptinda • (kiu meritas 

akcepton), « akceptenda • (kiu devas esti akceptata), kaj • akceptota » (kiu estos akceptata).
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Kion signifas, cetere, la esprimo « loka horo » ? Cu vere oni dezirus konservi 
al ĉiu kampara komunumo, al ĉiu vilaĝeto, ĝian ĝustan propran horon ? En ĉiu el 
ili oni devus do havi konfidindan kronometron, kun kompetenta oficisto ko- 
misiita pri ĝi kaj posedanta gigantan nomaron de ĉiuj lokoj, ebligantan ke li 
donu lau bezono informon pri la horo de tiu aŭ tiu loko?

Oni respondos eble, ke oni intencas difini nur la horojn de la ĝustadiraj 
urboj, kaj ke la ĉirkaŭaj vilaĝoj uzos la horon de sia hora centro. Sed tiam. 
estas evidente pli simple pligrandigi la areojn de sama tempo, akceptante la 
sistemon de la Imraj tranĉoj, kies maksimuma eraro (unu duonhoro) ĝenas ne- 
niun, kaj kiu havas la grandan oportunecon, ke ĉiuj diferencoj egalas entjeran 
nombron da horoj.

La diferencoj inter proksimaj lokoj, kiujn mi aludis pli supre, tute ne estas 
flankelasindaj; kaj ili rapide kreskas, kiam oni proksimiĝas al la polusoj. Di- 
ferenco da 4 minutoj (t.e. unu grado) respondas al lli kilometroj ĉe la ekva- 
toro, al f>4 km ĉe la latitudo de Londono, kaj nur al 55,8 km ĉe tiu de Peter- 
burgo. Nu. deWoolvich ĝis la okcidenta antaŭurbo Hounslovv, la distanco estas 
35 kilometroj, kaj kaŭzas do hordiferencon da pli ol du minutoj: kiu estas do 
la «loka horo » de Londono, kiu kuŝas sur tiu vasta kampo ? La Londonanoj 
cetere, kutimas loĝi pli kaj pli malproksime de la Civito kaj « vojaĝi» ĉiutage 
al sia oficejo; distancoj da 100 kilometroj (6 minutoj) ŝajnas nun tuteordinar- 
aj. kaj fariĝus tre ĝenaj, se oni devus enkalkuli hordiferencoj n. Same pri Pa - 
rizo. kie la distanco kun seninterrompaj konstruajoj atingas, de Bry-sur-Marne 
ĝis Bezons au Sevres, 25 kilometrojn, dum multaj personoj loĝas ekster tiu 
urbego en kamparaj urbetoj.

Se aliparte oni konsideras la rilaton inter la loka horo kaj la internacia, oni 
konstatos ke tiu lasta povas esti uzata kiel komparilo, por difinitaj okazoj en 
iu j ĝi estas vere necesa, sed ke, por la ordinaraj aplikoj, ĝi tute ne povas an- 
stataui la regionajn horojn, eĉ por internacia uzo. Tio kondukus al mirinde 
maloportunaj rezultoj, kaj la publiko ĝin akceptus, prave, tutsame kiel la pro- 
ponon anstatauigi la naciajn lingvojn per Esperanto. Ni supozu, ekzemple, ke, 
laŭ la propono de D-ro Vallienne, oni akceptis kiel ĉefmeridianon tiun de in- 
sulo Umnak 1 (en Beli ringa maro), kaj decidis uzi ĝian horon por la redakto 
de la fervojaj kaj aliaj horaroj: la Okcident-Eŭropa publiko devus kompreni 
kaj kutimiĝi, ke tagmezo signifas noktomezo, kaj reciproke, kaj uzi esprimojn 
kiel «mi forvojaĝos morgaŭ matene perla vespera vagonaro »! 'Pia mallogikajoA
havus kredeble malgrandan sukceson. Cu la natura rimedo ne estas, presi 
«tagmezo» por signifi tagmezon, antaŭmetante al la horaro la rimarkon (kiun 
uzos nur la malplimultaj personoj, kiuj ĝin bezonos): « Horoj laŭ Okcident- 
Eŭropa tempo. Por koni la internacian tempon, aldoni 12 horojn al tiuj de 
la horaro»?

Tiu rimarko montras la naturan kaj facilan solvon dela problemo prezentita 
de D-ro Vallienne. Sufiĉas ke, konservante kaj ĝeneraligante la tiel praktikan

1 La ortografio Umrak, uzita en lia artikolo, estas preseraro.
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sistemon de la horaj tranĉoj, oni montru, sur ĉiuj internaciaj kaj oficialaj do- 
kumentoj, la rilaton de la uzata horo al la internacia. Tiu donos, por ĉiuj lokoj 
de ĉiu sfertranĉo, entjeran nombron da horoj, kiun scios baldaŭ ĉiuj homoj 
kiujn ĝi interesas.

Kiu estos, nun, la ĉefmeridiano?
La respondo ne estas duba: pro akirita, jam preskaŭ tutmonde konsentita 

internacieco, ĝi povas esti nur tiu de Greenwich.
D-ro Vallienne proponis la suprecititan meridianon de Behringa Markolo. 

Al tio, S-ro de Saussure aldonis la rimarkon, ke tia elekto estiis nur teoria, ĉar 
oni devas havi observejon sur la ĉefmeridiano mem (nu. la observejo en Green- 
wich ekzistas jam. kaj ŝajnas esti sufiĉe provizita per lionaj instrumentoj kaj 
kleraj astronomiistoj!); sed li tute aprobas tiun elekton « pro ĝia neŭtraleco », 
kaj esprimas la deziron, ke baldaŭ aperu atlaso. Esperante redaktita, en kiu 
estos alprenita, kiel ĉefmeridianon. tiun, kiu trapasas la Behringan markolon.

Kontraŭ tia kompreno de « neŭtraleco » mi devas protesti. Neutraleco de la 
ĉefmeridiano ne signifas ke ĝi devas trapasi nenies teritorion, sed nur ke oni 
sukcesis difini ĝin per ĝenerala interkonsento. Kaj tia interkonsento okazis 
pri la meridiano de Greenwich, kiun akceptis iom post iom ĉiuj grandaj regnoj, 
escepte ĝis nun Francujo. kies proksima akcepto ŝajnas esperebla, kaj Rusujo. 
Do la Esperantistoj farus grandan eraron, veran pekon kontraŭ la spirito de 
internaciismo, se ili propagandus alian meridianon, ol tiun de Greenwich.

Cetere, kiel do estas difinebla la Behringa meridiano? Ĝi «tuŝetas » la in- 
sulon Umnak. Nu. ĝi ne estas do neŭtrala, ĉar Umnak, kvankam dezerta glaci- 
ejo, loĝata nur de marhundoj, ne estas sen estro: ĝi apartenas al Usono. Kaj 
ĉar oni ne povas konstrui sur ĝi observejon, kien oni ekzilus plendindajn astro- 
nomiistojn, la necesa responda observatorio estus konstruota, laŭ S-ro deSaus- 
sure, apud Berno au Romo. Konkludo: la tute preta, bone provizita meridiano 
de Greenwich, lau kiu estas desegnitaj la plimultaj kartoj, kaj certe la plej 
gravaj (t.e. la Anglaj markadoj kaj la Germanaj atlasoj), tiu meridiano ne 
estas akceptebla, ĉar ĝi ne estas neŭtrala, pro tio. ke ĝi estas difinita de fama 
Angla observejo; oni devos ĉion ŝanĝi, por alpreni meridianon vere neutralan, 
t. e. meridianon, kiun difinos teorie Usona insuleto, kaj praktike ltala au Svisa 
observejo! Mi ne insistas plue.

Pri la praktikaj rimedoj proponitaj, ĉu de D-ro Vallienne, au de S-ro Eren- 
kel. por efektivigi la proponon, ili sufiĉus por ĝin malsukcesigi nepre, lli kon- 
sistas, efektive, el aldono, al la horloĝoj, de dua movebla ciferplato, au de du 
specialaj montriloj; S-ro Frenkel eĉ akceptus horloĝojn kun ses montriloj, du 
oraj por la loka horo, du nigraj por la regna, kaj du verdaj por la internacia!

La movebla ciferplato postulus ĉiumomentajnsendojn de la horloĝoj al la hor- 
loĝisto, ĉar malmultaj homoj sukcesus meti kaj fiksi ĝin akurate en la situacion 
respondantan al difinita diferenco de longitudo. Pri la multoblaj montriloj, mi 
mirus se oni trovus ilin oportunaj por la legado de la horo, ne parolante pri la 
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preskaŭ neebleco ilin firmigi lau la konvenaj anguloj. Antaŭ dudek jaroj, mi 
vidis en la urbo Lorient publikan horloĝon, kiu montris per tia montrilo, krom 
la Pariza horo. la lokan (diferenco 22 minutoj kaj 46 sekundoj): neniu zorgis 
pri tiu sencela kaj nur ĝenanta montrilo, restaĵo de 1' antaŭtempaj, kiun oni 
tine forigis.

Ni aldonu cetere ke. por poŝhorloĝoj, tiu sistemo de ia multoblaj montriloj 
estus neaplikebla, pro la neceseco ebligi la oftan kaj rapidan aranĝon en okazo 
de vojaĝo: nur tiu de la movebla ciferplato estas praktikebla.

Kine. kiun ajn rimedon oni preferus, ĝi signifus plikariĝon de la horloĝoj 
kaj aliformigon de ĉiuj ekzistantaj. Antan tiu barilo, oni povas trankvile 
atendi la reformistojn.

Rimarkinde estas, efektive, la fakto ke, kiam oni enkondukis la metran nie- 
zucaron. ĝi estis kompleta, enhavante, krom la nuntempe ĝenerale uzataj me- 
zuroj. ankaŭ dekuman dividon de la cirklo kaj de la tago. La unua (cirklo- 
kvarono da 100 gradoj da 100 centonoj, tiuj lastaj valorantaj unu kilometron 
ĉe la ekvatoro kaj laulonge de la meridiano), estas tre praktika, kaj ekskluzive 
uzata en la Franca armeo. La dua (tago da dufoje dek horoj da 1(M) horcent- 
onoj) estis maloportuna, sed tio ne sufiĉas por klarigi ke ĝi ne ricevis eĉ la plejA 
malgrandan komencon de apliko. Gia tuja kaj absoluta malsukceso estis ne- 
evitebla. pro tio ke ĝi postulis la aliformigon de ĉiuj ekzistantaj horloĝoj, Ta 
men, en tiu epoko, la posedo de poŝhorloĝo estis ankoraŭ vera lukso; hodiaŭ, 
la plej malriĉa kamparano posedas la sian. kaj la materia barilo kiu, dum la 
Franca Revolucio, malhelpis la reformon, estas do centfoje pli forta, kaj kauzus, 
so eble, ankoraŭ pli kompletan fiaskon.

Oni vidis pli supre ko, feliĉo, la problemo ne estas solvebla nui-per tiu ne- 
praktika rimedo.

Resume, la tre simpla solvo de la hora demando (‘stas. lau mi. la jena :
T Kompletigi la internacian interkonsenton pri la sistemo de la « Imraj 

sfertranĉoj », t. e., propagandi ĝian akcepton en Francujo kaj Rusujo:
2’ Konsenti ke. por internaciaj aferoj, oni uzos. kiel komparilon, « inter- 

nacian horon », kiu estos tiu de la meridiano de Greenwich; t e. ke. post la 
regiona horo. oni notos inter parentezoj la internacian. Kaj por kutimigi la 
publikon al tiu lasta, montri sur la fervojaj kaj ŝipaj horaroj kaj ĝenerale sur 
la oficialaj dokumentoj, la diferencon inter la regiona horo kaj la internacia:A

3" Ĝeneraligi samtempe la oficialan kutimon de Belgujo, ltalujo. Hindujo 
kaj Kanado, jam enkondukitan en diversaj sciencaj eldonajoj, nome en la 
Franca Annuaire du Bureau des Longitudes», kaj konsistantan dividi la 
tagon lau 24 intersekvaj horoj, de noktomezo al noktomezo, anstataŭ dufoje 
12 horoj (tio tute ne postulas aliformigon de la horloĝoj, ĉar kiam la montrilo 
montras ekzemple la ciferon 3. posttagmeze, oni facile aldonas 12 kaj legas 15);

4" Iom post iom ĝeneraliĝo*  versimile la dekuma dividado de la horo (en 
100 horcentonoj, ankaŭ dekume dividotaj).
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Sed tiu lasta punkto, kvankam grava por oportunigi la tempokalkulado!!, 
estas flanka por nia celo. kaj mi citas ĝin nui- poi- memoro. Kion mi volis 
montri, estas, ke tiu celo, la enkonduko de fiksa tempa determino de la feno- 
menoj. estas plej facile atingebla sur la vojo mem jam sekvata de la plimultaj 
ĉefa) nacioj — tiu de la horaj sfertranĉoj, kaj necesigas nek la aliformigon de 
eĉ unu horloĝo, nek la faron de eĉ unu kalkulo; ĉar aldoni au subtrahi ent- 
jeran nombron da horoj ne estas kalkulo, dum la konstanta konsidero de la 
veraj precizaj hordiferencoj estus tedega laboro.

Gaston Mo c h

Parizo (Franc.)

PRI LA HELPA MONO

En la Oktobra kajero de I. S. K. mi skribis: «Ĉar la Kembriĝa kongreso 
aprobis la principon de internacia helpa mono. ni ĉesigos la diskutadon pri tiu 
ĉi temo. almenaŭ ĝis kiam oni estos provinta tiun sistemon per sufiĉe longa

A
praktika uzado.» Sajnas kela praktika uzado ne estas malfavora al helpa mono. 
ĉar la spesmiloj estas uzataj nun de la plimulto el la Esperantistaj gazetoj; 
nenio do postulas ke ni jam rekomencu teorian diskutadon pri tiu ĉi temo.

Tamen, ĉar S-ro Moon skribante pri la internacia horo1, uzis la okazon por 
jeti sageton kontraŭ la helpa mono. mi devas korekti kelkajn el liaj asertoj.

S-ro M. diras:
- La fakto, ke iu institucio estas akceptita eu multaj landoj, ja en la granda plimulto 

de la ĉefaj civilizaj landoj estas forta argumento por ĝia ĝeneraligo. Kaj S-ro M. pri 

tio rimarkigas:

«Tio estas ankaŭ la ĉefa motivo, pro kiu mi kontraŭstaras ai la sistemo de helpa mono

Ĝis nun mi kredis ke la cejaj civilizaj landoj estas: Angl ujo, Francujo. 
Germanujo, Rusujo kaj Usono; se mi ne eraras nek la Angloj, nek la Ger- 
manoj. nek la Rusoj, nek la Usonanoj uzas la frankan monunuon. I)o aŭ la 
aserto de S-ro Moch estas malĝusta, au la Angloj, la Germanoj, la Rusoj kaj la 
Usonanoj devas konsenti ke ili estas nek ĉefaj nek civilizaj popoloj.

Mi konjektas ke S-ro M. (en la artikolo aperonta en Decembro 1907 de 
«Espero Pacifista») respondos donante plenan tabelon de la landoj kiuj jam al- 
iĝis la Latinan Union: Belgujo, Bulgarujo, Grekujo. Hispanujo, Italujo, Luk- 
semburglando, Rumanujo. Svisujo, k. t. p. (ne kalkulante Monako kaj San 
Marino!). Sed kiom reprezentas tiuj landoj precipe lau la komerca vidpunkto 
kompare kun Anglujo (kun ĝiaj kolonioj), Germanujo. U. Ŝ. A., k.t. p. La plej- 
multo el ili estas nui- landetoj, kaj oni povus kontraumeti multajn aliajn land- 
ojn, kiuj havas sian propran monunuon: Aŭstrio. Brazilujo, Hanujo. Holando 

1 Vidu p. 79.
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Esperantistoj, devas esti, zorge konservi kaj disvolvi tiun unuan rezultaton, ne 

tion postulas la praktikema spirito kaj se ili agus alimaniere, ili tute sen-

Hungarujo, Japanujo, Meksiko, Norvegujo, Peruo, Portugalujo. Svedujo, k. t. p. 
Krome oni ne devas malatenti la orientajn popolojn (Turkoj, Egiptoj. Persoj. 
Hindoj, Hinoj, k.t.p.) ĉar ilia komerco kun la pli civilizaj popoloj estas tre 
grava kaj ili ankaŭ ne uzas la frankan unuon.

S-ro M. diras plue:
• La internaciigo de io ajn estas tiel malfacile atingebla, ke, kiam unufoje la homoj 

sukcesis efektivigi ĝin. almenaa parte, sur iu kampo, la rolo de tiaj internaciistoj, kiaj 

estas la

ĝin detrui: 

kreditigus sin. •

La logika konkludo de tio estus: « La Esperantistoj devas forlasi sian lin- 
gvon, kiu estas parolata nur de kelkaj centmiloj da homoj, kaj alpreni tuj la 
Anglan lingvon kiu certe estas internacia « almenaa parte, sur ia kampo ».

Estas tre kurioza fakto, ke sufiĉe multaj Esperantistoj estas internaciistoj 
hui la senco jus donita de S-ro M.. t. e. lau la senco: unuformigi la kutimojn 
de la diversaj popoloj kaj perforte modeli ilin laŭ unu komuna tipo. prefere 
laŭ la latina tipo. Tia kompreno (kiu estas precipe latina koncepto) estas ne 
internaciismo sed internacionalismo kaj se tia estus la celo de Esperanto, mi 
certe ne (‘stus Esperantisto; mi estas Esperantisto ĉar mi komprenas Esper-A 
autismon laŭ la maniero kiel D-ro Zamenhof prezentis ĝin al la mondo: « Ciu 
Esperantisto, skribis al mi nia majstro, povas havi sian lingvon, siajn gentajn 
morojn kaj festojn, sian nacian monan sistemon, k.t.p.. sed poi-ĉiuj rilatoj 
intergentaj kaj internaciaj devas ekzisti fundamento neŭtrala. Vian ideon (pri 
helpa mono) mi ne sole aprobas, sed mi tre petas vin ke vi neniam ĝin for- 
lasu.1 »

Kompreneble neŭtrala fundamento estas necesa nur por ateroj kiuj koncern- 
as la popolamasojn kaj la ĉiutagan vivon, do antaŭ ĉio por lingvaj kaj monaj 
aferoj. La demando pri internacia horo estas jam multe pli teoria afero, ĉar 
multaj homoj eĉ ne scias kio estas meridiano. Se oni alprenus la lingvon Angl- 
an aŭ la monon Latinan kiel internacian, tio alportus gravajn ŝanĝojn en la 
naciaj kutimoj kaj donus superecon lingvan al la Angloj aŭ ekonomian al la 
Latinoj; sed se oni alprenus la Greenwich’an meridianon kiel internacian, 
nenio estus ŝanĝita en la ĉiutagaj gentaj interrilatoj, kaj tamen la Francoj ne 
ankoraŭ konsentas akcepti la Greenwich’an horon. Ĉar la internaciigo 
eĉ de teoriaj demandoj ('stas tiel malfacila, ĝi estos ankoraŭ multe pli mal- 
facila por praktikaj aferoj kiel la monunuo, kiu ekzistas materie en ĉiu lando 
kaj estas uzata de ĉiuj homoj.

S-ro M. fine diras:
• Mia vera propono konsistas daŭrigi tion, kion faras jam propramove multaj Esper- 

antistaj gazetoj, t.e. uzi la frankon kiel internacian helpan monon.»

Piu aserto ankaŭ estas malĝusta: kompreneble la Esp. gazetoj ne povis uzi

’ Vidu 1. S. R. Julio 1907, p. 214.
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helpan monon antan kiam ĝi estis elpensita. Ĝi estis proponita nur antaŭ oA: 
monatoj, kaj dum tiu ĉi mallonga tempo ĝi estis aprobita de la Kembriĝa kon- 
greso. uzita en Lingvo Intemacia (Parizo), lnternacia Scienca Revuo (Ĝenevo), 
La Revuo (Parizo), British Esperantist, Germana Esperantisto, Esperanto- 
Ĵurnalo (Ĝenevo), Ĉasopis (Bohemujo). Antaŭen Esperantistoj (Peruo), Svisa 

Espero, Filipina Esperantisto, Belga Sonorilo, Tra la Mondo (Francujo). Juna 
Esperantisto (Parizo). Lumo (Bulgarujo). Amerika Esperantisto, Helpa 

Lingvo (Banujo), Esperanto Bladet (Banujo). Estlanda Esperantisto (Bus.) 
Esperantisten (Sved.). Espero katolika (Franc.), Verda Stelo (Meksik), l’Etoile 

Esperantiste (Parizo), Germana Esperanto-Gazeto, k. t. p.
La helpa mono ankaŭ estis multe uzata en anoncoj, poŝkalendaroj. katalogoj 

eu privata korespondado, en kalkuloj de Esperantistaj libristoj (\Varnier. Pa- 
rizo: Muller A Borel, Berlino; Esp. British Assoc.); en cirkuleroj de la'Prio 
por la Tria kaj de la Kvaro por la Kvara; en propagandaj poŝtmarkoj, k. t. p. 
S-ro Tellini eĉ presigis spesmilaj» markojn internaciajn, kiuj estas uzataj 
por pagi abonojn al Esp. gazetoj

Mi nur miras ke la uzo de helpa mono disvastiĝis tiel rapide tra la mondo 
Esperantista, kaj tio montras ke la disvastiĝo de neŭtrala fundamento estas 
multe pli facila ol la internaciigo de jam ekzistanta nacia fundamento. Sed 
(“stas maljusta sin apogi sur la fakto ke kelkaj Esp. gazetoj ne ankoraŭ uzas la 
spesmilojn; la forto inercia kontraŭ novaĵoj estas ĉiam potenca kaj malfacile 
venkita kaj la Esperantistoj scias proprasperte, ke (“stas pli facile kritiki kaj 
ataki tiujn novaĵojn ol defendi ilin. La sukceso (“stas certa sed postulas multe 
da pacienco: pro tio malgran ĉiuj atakoj mi neniam forgesos la enkuraĝigajn 
vortojn, kiujn nia majstro bonvolis skribi al mi:

« Ne forĵetu vian ideon ĉar pli au malpli frue ĝi nepre venkos. »

R. do S.

Kroni tio multaj ne-Esperan t istaj gazetoj publikigis artikolojn pri la spesmiloj (en 

Francujo, Svisujo, Germanujo, Italujo, Anglujo. Brazi lujo, U. S. A., k.t.p.) kaj dum sia 

kongreso en Reims (Aŭg. 1907) la « As h . Francaise pour 1’avancement des sciences » voĉ- 
done rekomendis la uzon de la fiktiva monunuo spesmila, kiel la plej bona rimedo por atingi 

iam realan stampitan monon internacian. Sed S-ro M. pretendas ke « la spirsistemo, se ĝi 

estus akceptata, barus la vojon al la tiel dezirinda akcepto de efektiva (stampita) internacia 

mono • ! Komprenu kiu povas.
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•DIVERSAĴOJ

Cirkulero de D-ro Zamenhof. — 

La tiom atendita opinio de nia majstro pri 

la decidoj de Ia • Delegacia Komitato » fine 

aperis en cirkulero, kiu klare montras la 

vojon sekvindan de ciuj Esperantistoj en la 

nuna situacio. Ni plene aprobas ĝin kaj ni 

ne bedauras la alvokon kiun l. S. R. faris 

por atingi paceman interkonsenton, ĉar ĝi 

montros ke la Esperantistoj faris cion eblan 

laŭ tiu direkto sed vane.

La mondo ne ankoraŭ ŝanĝis : oni devas 

lasi la teoriulojn starigi teoriojn dum kiam 

la praktikuloj faras la praktikan laboron.

Por la Kuracistoj. — «Gŝos Lekavry • 

(Voĉo de Kuracistoj), dusemajna pola organo 

por aferoj profesiaj de kuracistoj, por etiko 

kuracista kaj por socia medicino, eliranta en 

Lwow, malfermas prove, komencante de 

marto 1908 Esperantan fakon por internacia 
korespondado de kuracistoj kaj invitas ĉiun- 

aciajn kuracistojn al la partopreno en tiu ĉi 

korespondado.

Sela nombro de korespondonta^ estos multa, 

tio ĉi ebligos la plivastigon de la fako Esper- 

anta kaj la kreadon de aparta aldono Esper- 

anta.
( iuj korespondonta»] ricevados senpage 

represaĵojn de la parto Esperanta. Por regul- 

igi nombron de la eldono estas petata baldaŭa 

anonco pri la partopreno.

Sinturni sub adreso : D-ro Stefan Mik o - 
l a j s k i, Lwow, strato Sniadeckich 6 Aŭstrio- 
Galicio.

Re d .

Italaj sciencistoj premiitaj en 

Belgujo. — En ĝia ĉiujara kunveno, la 

Akademio de Sciencoj disdonis diversajn 

honorigajojn al sciencistoj belgaj kaj ek- 

sterlandaj. La du orajn medalojn estis donitaj 

al du Italoj : al Prof. Johano Bo r d ig a  el la 
Padova Universitato pro lia studo pri la 

« Kunrespondeco Kvadratika • kaj al D-ro 

Umberto Pe r a r z o  el la Torina Universitato 
pro lia respondo je la demando : • Oni petas 

gravan kunhelpon al la teorio de la linioj de 

Etria grado ».

Italaj sciencistoj premiitaj en 

Francujo. — Krom la premio Bo u r d in  
por geometrio, kiun venkis tiun ĉi jaron, la 

Prof. F. En r iq u e s kaj F. Se v e r i en la 
Universitatoj de Bolonjo kaj de Padovo, la 

Akademio de Sciencoj de Parizo disdonis la 

alian rimarkindan premion Va il l a n t  por 
analizo (duobliginte la sumon) inter la Prof.

A 
Ha d a m a r d el Parizo, Ko h n el Munbemo, 

G. La ŭ r iĉ e l l a el la Katania Universitato 

kaj T. Bo g g io el la Universitato kaj supera 
lernejo komerca Torinaj. Plie la premion 

Bin o u x  estis donita al Prof. G.'Lo b ia  el la 
Genova Universitato pro liaj verkoj pri la 

historio de matematikaj sciencoj.

Oni rimarkas ke unuafoje estas kvin italaj 

matematikistoj premiitaj de la b ranca Akad- 

emio de l‘Sciencoj.

J. Me a z z in i , 
Arezzo (Ital.).

ARITMETIKO

Mallonga metodo kontroli mul- 

tiplikon per la eligo de la cifero 9. 

— En la N-ro 49 de « Internacia Scienca 

Revuo • estas presita noto pri nova metodo 

kontroli korektecon de adicio per la eligo de 

la cifero 9. Mi tre dubas je la noveco dr tiu 

ĉi metodo, ĉar antaŭ kvarono de jarcento oni 

montris al mi similan rimedon, aplikeblan al 

multipliko.

Unua ekzemplo :

325 X 435 = 1413 75.

A. Oni adicias la ciferojn de la mul- 

tiplikato, ĉiam subbatante la ciferon 9, kiam 

oni povas : 3 4-24-5= 10 au / (post la 

subtrato de 9 el 10).

B. Same oni faras kun la multiplikanto : 

4 -t 3 4- 5 = 12 aŭ 3 (post la subtrato de 

9 el 10).
C. Oni multiplikas ambaŭ rezultatojn : 

1 X 3 = 3.
D. La samon oni faras kun la produkto; 

se oni ricevas identan rezultaton (3), la mul- 

t ipi iko estas korekta : 1 4- J + 1 + 3 = 

9 aŭ 0;04“?4“5—12 aŭ 3. La identeco 

de la rezultatoj pruvas la korektecon de mul- 

tipliko.
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Dua ekzemplo :

7864 X 253 = 1989592.

A. 7 + 8 = 15 aŭ 6; 6 4- 6 = 12 aŭ 3;

3 4-4 = 7.

B. 2 4- 5 4- 3 = IO aŭ 1.

C. 7 X 1 = 7.

D. 1 4~ (9 forlasas) 4- 8 = 9 aŭ 0: 

<i 4- (9 ni forlasas) 4-5 4- (9 ni forlasas) 

4-2 = 7.

La multipliko estas korekta.

Tria ekzemplo.

78645325 X 3424356 = 2G93O959O5357OO

A. 7 4- 8 = 6; 6 4- 6 = 3; 3 4- 4 4- 5 

= 3 ; 3 4-34-24-5 = 4.

B. 3 4- 4 4- 2 = 0; 4 4- 3 4- 5 = 3; 

3 4-6 = 0.

C. 4 X 0 = 0.

1). 2 4- 6 4- 3 = 2; 2 -|- 5 4- 5 = 3;

3 4- 3 + 5 = 2; 2 + 7 = 0.

La kaŭzon de tiu ĉi koincido mi nenian 

ekzamenis, sed la metodon mi ĉiam uzas.

A. Ko r m a n .

ASTRONOMIO

La nova Direktoro de la astrono- 

liiia Observatorio en Parizo. — Ladi- 

rekcio de tiu ĉi fama institucio kiun la morto 

•Ie S-ro Lik v i liberigis, estas nun okupata de 

S-ro Ba il i.a u o . Tiu ĉi astronomo estis direk- 
toro de la Observatorio en Toulouse de 1879.
A
Gi estas korespondantan© de la Franca 

Scienca Akademio kaj de la Oficejo por la 

longitudoj. Gia elekto estas do tre feliĉa por 

la scienca. Ni signalas ankaŭ ke ĝi estas ano 

de la Delegacio.

P. De j e a n ,
Le Creusot (Franc.).

TEKNIKO j

Pri la poŝhorloĝo kiel kompaso. 

— En la Septembra kajero de Scienca Re- 

vuo, S-ro He r z o g priskribas rimedon por 
trovi la nordon punkton, uzante poŝhorloĝ- 

on. Poste li aldonas: La uzado de Ia hor- 

loĝo kiel kompaso estas tre malkonata, mal- 

graŭ ke la metodo estas simplega. Eĉ unu el 

la plej grandaj kaj famaj Afrikaj esploristoj 

en la jusa epoko. Ilenry Morton Sianlev, ne 

konis ĝin. Reveninta el Centr-Afriko, liestis 

demandata ĉu konas la simplan metodon 

por la difino de la (‘‘ieldirektoj; li respondis: 

• Mi devas sincere konfesi, ke mi neniam 
aŭdis ion pri tiu facila diii nina niero. • |

Mi permesos al mi kelkajn rimarkojn pri

tio. La metodo priskribita de S-ro Herzog, 

kaj bone konata de la militistoj estas nur 

proksimuma, .lu pli oni proksimiĝas al nordo, 

despli tiu metodo estas ekzakta; ju malpli 

oni proksimiĝas al Ekvatoro, despli ĝi estas 

malekzakta.

Gi estus tute ekzakta, nur en la Poluso 

mem, sed en la Poluso mem, ĝi signifas ne- 

nion ĉar la nordo estas ĉe la zenito kaj ne 

sur la horizonto.

• Inter la tropikoj, ĝi povas doni, kiel la 

nordan punkton, ĉiun punkton sur la hori- 

zonto, laŭ la sezono, kaj la horo. Ekzemple 

en la monato junio, inter la kankra Tropiko 

kaj Ekvatoro, se oni uzas tiun metodon 

ĉe tagmezo, oni ja ricevas kiel nordan punkt-

' on, la sudan punkton.

Oni do ne devas miri. ke Stanley, kiu 

efektive esploris la tropikajn regionojn, ne 

uzis tiun metodon.

Th. Ro u s s e a u  
Bourg (Franc.)

I FIZIKO

Asocio Amerika por la progreso 

de Scienco kunvenis ĉe la Universitato de 
Ĉikago, Decembro 30a. — .Januaro 4tt. Antaŭ 

la sekcio fizika estis legitaj 50 komunikaĵoj. 

Interesega estis tio de Prof. N. S. Sm it h , je 
la terma kondukteco de metaloj subigitaj 

al streĉo. Li trovis ke la streĉo grandigis la 

terman kondukivecon.

Paul R. He y l , 
Filadelfia (U. Ŝ. A).

MEDICINO

Analizo de la helpajo por la 

kuracado de kolaj fistuloj de denta 

deveno (Tezo de D-ro G. Ro u s s e a u x : 
eldonisto : Dufrenoy, Lille, 1907. — La 

tezo de D-ro G. Rousseaux certe interesos ne 

sole la dentiston, sed ankan la kuraciston, 

kiu plejofte povas trovi sin en la devo 

diagnostiki fistulojn de la kolo, diagnostiko 

iafoje tre malfacila en tiu parto. Insisti pri 

la graveco de la dentaj malsanaĵoj, kiel 

deveno de abcesoj, flegmonoj kaj fistuloj, estos 

neniam superflue ĉe la kuracisto turnanta 

sin tre ofte tro malfrue al la dentisto, kiu 

devas esti kapabla diferencigi la fistulojn de 

denta deveno el tiuj naskitaj dc adenitoj 

sifilisaj, tuberklosaj. k. t. p.

La aŭtoro klasifikas la kolajn fistulojn 

tiel :
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1« Senpere-odontopatikaj;

2e Adene-odontopatikaj 1

La etimologio de tiuj terminoj estas sufiĉa 

klarigo de la ekzistantaj malsanaĵoj, sed ni 

notu la novan esprimon « listuloj adene- 

odontopatikaj » per kiu la autoro volis nomi 

la fistulojn naskitajn de la elfandiĝo de 

limfa glando, kies kaŭzo primitive estas 

denta malsanaĵo.
Post detala historia parto, nia kolego 

alvenas al la etiologio de la fistuloj, kaj li 

montradas la periodontiton kiel komencan 

fazon de ĉia abceso, kaj konsekvence, de ĉia 

fistulo 1 2. resumante la kaŭzon de la period- 

ontito jene : karioj, traŭmoj, elkresko de la 

tria mueldento, alveola pusfluado, gingivitoj 

venenaj kaj specifikaj, ĉi u specaj artritoj kaj 

cementitoj; ankaŭ aldonante, kiel neĉefan 

kaŭzon, la malsanaĵojn de la makzelosto.

La traŭmo donigas al ni interesan ĉapitron 

en kiu oni diras ke la traŭma periodontito 

havas infektan devenon, kvankam la infekt- 

ado povas okazi tre longe post la traŭmo. 

(Teorio pri la enfermita kavo.)

Parolinte pri la enlokiĝo. la aŭtoro sekve 

priskribas la simptomojn, kiujn li klasifikas 

ĝeneralaj kaj lokaj simptomoj; kaj pri la 

frapado sur la malsana dento, li precizigas 

ke nenia doloro estas sentita kiam la krizaj 

elmontriĝaĵoj malaperis, tiel kon tra fidira nte 

tion, kion oni trovas skribita eu ĉiuj verkoj: 

tiu ĉi punkto estas elnotinda.

Ekzameninte la diagnostikon diferenc- 

i gan tan la kolajn fistulojn de ne-denta deveno» 

ni alvenas la ĉapitron pri kuracado.

La procedoj eldonitaj de la aŭtoro estas : 

eltiro; trepanado de la makzelosto en la 

parto responda al la pinto de la malsanaj 

radikoj, kun eltranĉado dela pinto; reen- 

plantado de la «Imito; eligado eksteren de la 

nekronitaj eroj, ne eltirante la denton.

Tiu tiom interesega demando pri la ku- 

racado estas traktita sufiĉe plene, kaj ni kon- 

fesas ke, en tiu ĉi ampleksuso, estis malfacile 

1 La aŭtoro uzis la klasifikon de Tii.l a u x  
pri la kolaj fistuloj, ĝin nur sangante per la 

aldono de la terminoj : « fistuloj dentaj sen- 

pere kaj adene odontopatikaj •, kaj de la 

termino : « fistulo makzelosta •. en la sub- 

klaso de la fistuloj ostaj.

2 Je tiu ĉi loko de sia verko, la aŭtoro 

konsilas nomi - periodonto » la ligamenton 

alveoldentan.

prezenti la kuracadon de la kvaragrada 

kario, tiu ĉi demando necesigante tre longan 

pritraktadon. Tamen, ni estus tre plezur- 

igitaj, sciiginte pri la kuracado per eltiro 

kompore al tiu de la kvaragrada kario, rilate 

al ĝiaj longepostaj rezultatoj.

Estas same pri la rezultatoj de la kurar- 

ado per eltiro, kaj tiuj havitaj el la pinta 

eltranĉado kun aŭ sen reenplantado. Ne inal- 

pliigantc la tre sciencan elnomadon eldonitan 

de la autoro pri la procedoj ĝis nun diritaj 

la plejbonaj, lia persona opinio pri la ĉiutaga 

praktiko estus havinta grandan valoron.

Tamen, oni memoru ke ni devas analizi 

medicinan tezon, kaj ke la aŭtoro nur volis 

fari ĝeneralan verkon pri la kolaj fistuloj de 

denta deveno, kaj li intencas repreni, en 

verko baldafie eldonata, la ideojn, kiujn li 

ne povas disvolvi en sia tezo, pri la kuracado 

de la kvaragrada kario en okazo de fistuloj.

Resume, la tezo de D ro G. Rousseau*  

estas bonega verko, sekvita de tre klera 

bibliografio pri la demando.

Ni nur povas lin gratuli, tiom pli la tre 

praveca elekto de la demando, kiom pri la 

maniero kiel li ĝin traktis.

L. Jo l y .

GEOGRAFIO

Vojaĝo de Koslov. — EI la gazeto 

Rossia ni ĉerpas jenajn notojn pri la scienca 

vojaĝo en Orienton intencata de la sub- 

kolonelo Ko z l o v .
Posteulo kaj disciplo de la fama vojaĝisto 

Pr z e w a l s k i, subkolonelo Kozlov kun reĝa 
permeso intencas fari en la plej baldaŭa 

tempo novan dujaran vojaĝon en Centran 

Azion pro celoj sciencaj. Lia marŝruto trairos 

la urbojn : Irkutsko, Werxneudinsko, kaj 

Kiaxto; en ia lasta urbo estos iom pli longa 

halto por finfina organizo de la ekspediciaj 

personaro kaj karavano, kiu konsistos el 

kameloj por la portado kaj el ĉevaloj por la 

ekspedicianoj. La programo de la sciencaj 

laboroj restas la sama, kiun S-ro Koslov jam 

plenumadis dum sia lasta vojaĝo tra Tibeto 

en 1889-1901. Same, kiel unuafoje, en la 

centro de Pesplorota regiono estos aranĝitaj 

provizejo kaj meteorologia stacio duagrada. 

Por la detalaj esploroj dum unua jaro estas
A

elektitaj : A-la-Sanjo, Ordoso kaj la regiono 

de Kuku-Noro kun Altaja fluejaro de la lasta. 

Ankaŭ por la plej detala esploro estas ditiuata 

la lago Kuku-Noro mem, ties profundeco kaj



Kroniko.

insuloj. Sur unu ol ĝiaj montema) insuloj, 

nomata Kupsuo (kio mongole signifas : 

« umbiliko »), sur kiu staras izole budhanista 

kapelo, kie loĝas 3-4 lanioj, la subkolonelo 

Kozlov intencas krei bazon por la triangul- 

aciaj laboroj, ( ar ciu insulo somere, kiam la 

lago estas libera je glacio, pro la manko de 

transportiloj, havas neniam komunikadon 

kun la bordoj de la lago, 1’ekspedicio kun- 

prenos malmunteblan karavane porteblan 

kajakon (ŝipeton), lau sistemo Ke b k e , hav- 
a n tan vetu r potencon por tri homoj kun 

necesa pakaĵo. Dum la dua jaro, P. Kozlov, 

se la kondiĉoj lin favoros, intencas esplori, 

precipe naturscience, etnografie kaj geografie 
laokcidentajn provincojn de Minlando, nome: 

Gan-Sun’on kaj Sy-Tŝuan-on kaj en la lasta 

la ĉefa atento estos direktata je la alpaj zonoj 

de la ĉirkaŭanta j montkrestoj de I I inlando, 

fekondaj, pro 1’influo de 1’apudaj varmaj 

stepoj, je diversaj vegetalaj formoj kaj inter- 

esaj ri prezenta n toj de Laminala regno.

W. S .m u r l o , 
Stuttgarto (Germ.).

KRONIKO

pri sciencaj revuoj kaj societoj diverslandaj.

FRANCUJO

« Journal de Physique » (Ĵurnalo 

de Fiziko). — Novembro 1907 : G. Me s l in . 
Pri la streti laj' spektroj de paralelaj optik- 

retajoj. — Ch. Fe r y . Kalari metro por la 
mezuro de varmiga povo de la bruleblaj 
gasoj kaj likvida joj. En tiu ĉi aparato, oni 

mezuras per tenno-elektra pilo. la pliigon de 

temperaturo kreitan en fermita ĉambreto 

per la brulado de kvanto fiksita da gaso aŭ 

likvidujo dum tempo kalkulita. — Ch. Fe r y . 
Radiopirometro je dilatiĝo. Tiu aparato estas 

speco de teleskopo kiun oni povas direkti al 

la varmiga funto ke oni volas studi. Dumetala 

termometro lokita ĉe la fokuso de la teleskopo 

liveras montrojn proporciajn je radiada povo 

de la funto kies oni povas eltiri la valoron 

de ia temperaturo. — C. Da iĵ z e r e . Serioj 

pri la malli kvi gado 2. — A. Ba t e l l i, A. Ac- 

c h ia l in i & S. Ch e e l a . Serĉoj pri la radio- 
altireco, faritaj en la Pisa fizika instituto.

A. At h o n a s ia d is . Mezuroj de la malkon- 
dukemecoj laj de la koeficientoj selfindidaj 3 

per la diferencieca telefono.

« Societe des Ingenieurs civils 
de France » (Societo de la Francaj Civil- 
inĝenieroj). — Kunsido de la 5a de Julio 

1 Can neios (Fr.)

2 Solidi fica t io n (Fr.)

s Self-induction (Fr. Angl.). Selbstinduk- 

tion (G.)

1907 : S-ro P. Be s s o n raportas pri inter- 
manko de funkciado de la tervojoj en Alĝer- 

ujo dum la 2B duono de Februaro, kaŭzita 

de la pluvoj kaj fondado de la neĝo kiuj 

naskis verajn torentojn kiuj forportis la rel- 

ojn en multaj lokoj kaj detruis la vojojn.

S-ro Ciia k v a c t  parolas poste pri la konstru- 
ado de la Lumturo de Sanganeb (ruĝa maro), 

kies metala parto estis prilaborita de la fa- 

brikejoj Schneider el Le Creusot; la fondoj 

kaj kunmetado 1 2 1 de S-roj Guetin et Char- 

vaut kaj la optika partode ia firmo IL Le- 

paut-e el Parizo.

« Annales de Chimie et Phy- A
sique » (Analoj de Hernio kaj de Fiziko), 

Decembro 1907 ; A. ( o l s o n . Pr/ la verdaj 
kromaj sulfatoj. — A. Co n ih ĵ c h e . Parto- 
prenado al la studado de laolsureoj laj de 

la karbamido!*  simoj- — M.Go d c f io t . Parto- 
prenado al la studado de la antractnaj 

hidrido kaj de iliaj devenantoj.

P. De j e a n  (Le Creusot).

I P. S. Korektoj : En la Novembra kajero

I 1907 de L S. R. paĝo 380 anstataŭ L-t I.ti| 

Imai, oni devas legi: l l . I
as. al, mas, 

I
mai.

GERMANUJO

« Internationale Wochenschrift 
fŭr Wissenschaft. Kunst und Tech- 

1 montagne (Fr.)



nik » (Internacia semajna gazeto por 
scienco, arto kaj tekniko). — Enhavo de 

Pnro 3’)a : W. AVu n d t . La komencoj de la 

filozofio. — Fr. Pa n l s e n . Nova mondhistorio.
— Korespondado el Stockholmo.

N-ro 31a:Fr. Pa n l s e n . Frederiko Althoff 

(kun portreto). — Fr. Me il i . Idealismo kaj 
realismo en la internacia juro. — A.-J. 

Ha d l e y . La propreco de V amerika vivo 
ekonomia. — Korespondado el Baseto.

N-ro 32a : A. Pe n c e . La jarcenta soleno 
de la geologia societo en Londano. — II. 

Sc h w ie n in g . Internacia militista saneca 

statistiko. — G. Ka l k e . Anna Hyns. — 
Korespondado el New-York.

N-ro 33a : J. Sc h a e e e r . Stato de historia 

scienco en skandinavia nordo. — Fr. v. Be - 
z o l d . La europaj regnoj en komenco de la 
novtempo. — Korespondado el Berlino.

N-ro 34a : Fr. Gr e e n w o o d Pe a b o d v . La 
sociala muzeo kiel ilo de la universitata 

instruo. Tia artikolo estas verkita en angla 

lingvo kaj la administracio de la gazeto tie 

ĉi sciigis, ke de nun la artikoloj verkitaj en 

franca aii angla lingvo aperos laŭoriginale.

W. Bo d e . La germana unuiĝo por art- 

scienco. — Fr. v. Be z o l d . La europaj 
regnoj en komenco de la novtempo (fino). — 

Korespondado el Parizo.

N-ro 35a : Svante Ar r h e n iu s . Alfredo 

Nobel (kun portreto). — (’. v. \Vil a m o w it z - 
Mc e l l e n d o r e . La aidobiografioen antikveco.

— W. Le s e is . Produktado de Voro, movado 
de prezo kaj procento. — Korespondado el 

Vieno.

N-ro 36a : Pa n l s e n . La krizo de la ka- 
t ol ilaj fakultatoj de teologio en Germanujo.

— M. Jan d e Go r j e . Pri la internacia 
komerca interrilato en mezepoko. — L. v. 

Ba il  La instituto por internacia juro. 
Korespondado el New-York.

P. Us in g e r . 
( Maine).

ITALUJO

«Rivista di fisica, matematica e 

scienze naturali».— Decembro 1907: 

D-ro A. Ge n e l l i . /V/ la evolucio. — Annita 

Fr a n c h e s c h in i. Kunhelpo por la studo de la 

kleistogamio. — D-ro G. M. Al k a n o . P/v  la 
stato de la demando pri la kauzo de truoj 
rondaj en la vitroj de la domoj de O t tajana, 

fenomenoj observitaj post la elsputo de. J e- 

zuvio en 1906. Tiun ĉi artikolon oni riĉigis 

per multaj grafikaĵoj. — D. F. Ja c c in pre- i 

zentas belan kolorigitan karton de ltalujo 

notante la punktojn kie okazis tertremoj en 

Novembro 1907. kaj per alia karto montras 

la staton de la astroj en Januaro 1908.

J. Me a z z in i . 
Arezzo (Ital.).

RUSUJO
A
Jurnalo de la Ministrejo de la 

vojoj de komunikado. — Libro 7a- 

1907 : Pe r e d e r ia . Noraj metodojde konstruo 

de la ŝtonaj rolbpontoj. — S. Wo l o b u e v . 
Pri la batalado kun la golfoj 1 de la reiroj- 

bedoj. - Sĉ u k in . Kelkaj pensoj pri la 
ekspluatado de la relvojoj per la ŝtato kaj 

per privataj kompanioj. — Pri la pluvegoj 
kaj fortaj pluvoj en Europa Ruslando. — 

M. Gu e r v iĉ . Krenaj sabotoj kaj ŝtipoj de la 

relvojvagonoj. — L. Ko s j a k in . Keilaj pre- 
t en doj de pasantoj pri la aranĝo de la 

personaj vagonoj.

Kroniko : « Luda » relvojo sur Himalajo. 

— Elektrigo de la relvojoj en Svislando. — 

Utiligado de la cindro ricevata el la cindrujoj 

de la lokomotivaj fajrujoj kiel materialo por 

ripari la golfojn de la relvojbedo — Ek- 

speri menta vojstreko por esplori diversajn 
sistemojn de la relvoja survojo 1 2 3. — Projekt- 

ado de la reis p uroj*  sur la komercstacioj. — 

Novaj eksperimentoj kun kupraj lokomotivaj 

fajrujoj (komunikita de P inĝ. grafo Sulen- 

burg). — Metaksino. La metaksino estas 

nova silkbrila celulozajo precipe uzata por 

fabriki la tapetojn imitantajn silkajon. 'fiaj 

tapetoj konsistas el tavolo de ŝtofo el arte- 

farita silko fundita sur papera aŭ kotona 

k. c. tolo. Praktika valoro de la metaksinaj 

tapetoj estas ke iii. imitante perfekte la 

silkan ŝtofon, samtempe enhavas en alta 
grado ĉiujn ecojn de Ia celulozo : ili estas 

preskaŭ ne difekteblaj nek per atmosferaj 
nek per ĥemiaj agentoj; eĉ daŭra agado de 

suno, akvo, varmego, alkalioj, acidoj neestas 

danĝera por la meta ksina supera tavolo de

1 (A.) gulf; (Fr.) gouffre, (G.) Schlund. 
Abgrund; (K.) pucino. Mola loko de la 

vojbedo. kie la tra versoj supreniĝas dum la 

frosto.

2 (A.) permane» t ivaj; (F.) voie; (G.) 

Oberbau ; (1) armamenti); (R.) rervnee 

stroenie.
3 (A.) t rae k; (F.) voie; (G.) Spur. Ge- 

leise; (I.) linano; (R.) puti.
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tiuj tapeto. Estante tute glataj kaj nelanug- 

iĝemaj, la metaksinaj tapetoj emas alteni nek 

polvon, nek bakteriaron. — Rubbruligejo en 

Brŭ/nno. — Akiro de la ŝtonkarbo en Rus- 
lando. — Koncizaj statistikaj ciferoj pri 

fakiro kaj fabrikado de 'nafto en Ruslando.
Asfaltindustrio en Ruslando.

Bibliografio : Inĝ. S. Wo l o b u e v . La de- 
ŝutajoj kaj la riparo de la vojbedoj.

*
W. Ŝm u r l o , 

Stutgarto ((reman.).

U. Ŝ. A.

« American Journal of Science » 
(Amerika Jurnalo de Scienco). — Novem- 

bro : W. G. Ca d y & II. I). Ar n o l d . Arko 
elektra inter metalaj elektrodoj. —C. Ba r u s . 
Malkresko de nukleoj joniĝinta) en la nebul- 

ĉambro dum dauro de tempo.

Physical Review » (Fizika Revuo).

— Novembro: J. Ze l e n y . La malŝarĝo de 
elektreco de kondukantoj punktajde diversaj 

grandecoj. — \\. P. Wl u t e . La Potentio- 
metrilo por altaj temperaturoj kaj termo- 

elektreco. — W. I). He n d e r s o n . La konduto 
termoelektra de metaloj en solvoj de ibaj 

saloj propraj. — E. L. Nic h o l s  & E. Me n it t . 
Studoj en termoluminesenco. VIII. Efekto 

de ruĝaj kaj uli rara gaj radioj je la foto- 

luminesenco de SidoVa Blend’o (artefarita 

Zn S). — F. G. Wic k . Proprecoj elektraj de 
Silikono. I : Konduto termoelektra — C. 

Ba r u s . Nukleoj de densigado donitaj per 
vaporiĝo de nebulkorpunkuloj. — T. F. 

M‘k e o n . La taga ŝanĝo de la joniĝo de aero 

en skatoloj metalaj fermitaj. —W.C. Ba k e r . 
La ensorbo de hidrogeno per metalaj ŝel- 

etoj. — P. R. He y l . Kelkaj fizikaj propr- 
ecoj de ftuopostantaj kondukantoj. IV. 

Frotado.

Paul R. IIe y l  (Filadelfo).

KORESPONDADO

Pri la teknikaj vortaroj.

Monata raporto tle la S. O. pri la ellaborado tle la 

teknikaj vortaroj. La alvoko de la Scienca Oficejo pri la starigo de 
teknikaj vortaroj estis tre favore respondita de multaj Esperantistoj kaj precipe 
de anoj de la Scienca Asocio Esperantista. Jen kelkaj el la leteroj ricevitaj :

Levallois-Perret, la 6an de Februaro 1908.
Estimata Sinjoro.

Ricevinte la Oficialan Informilon pri la teknikaj vortaroj, mi sendos al vi baldaŭ nomaron 

da vortoj rilatantaj Farmaciaĵon.

Aliparte, ĉar la nova organizo alprenita por alcentrigi de nun la laborojn de specialistoj, 

tre kredeble naskos bonvolemojn kunlaborantojn, estos eble utila rememorigi la legantojn de 

I. S. R. pri la metodo GEM. kiun vi jam bonvolis presigi en tiu gazeto (Okt. 1907) kiel 

dankan dokumenton, okaze de la kunsidoj de I. S. A. en Cambridge.

Tutkore via,

C. Ro u s s e a u , 
Prezidanto de l’Esp. Grupo de Levallois-Perret (Seine).

Parizo, la 7an de Februaro 1908.
Estimata Sinjoro,

Mi havas la honoron sendi al vi la « Tabelo da vortoj ». kiu troviĝas ĉe la tino de mia 

Matematika Terminaro. Mi faris kelkajn korektojn.

Mi bedaurinde ne havas sufiĉe da tempo por sendi al vi ion pli detalan, enhavantan 

tradukojn en diversajn lingvojn. Eble tamen, mia sendaĵo povos iom utili al vi, kaj tion mi 

sincere esperas.
Tutkore via.

R. Br ic a r d , Parizo.
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Londono, la 8an de Februaro 1908.

Estimata Sinjoro,

Mi kontentiĝas legi en Scienca Revuo pri la projekto por teknikaj vortaroj, kaj sciiĝi ke 

la S. O. estas nun preta komenci tiun laboron.
Mi penos instigi aron da Britaj helpontaj ankaŭ aliĝi; mi jam kolektis pli ol 30 nomoj 

de diversaj specialistoj nialandaj, kiuj promesas helpi pri teknikaj vortaroj.

Ni intencas utiligi tiun ĉi oficejon (la centra Esperantista Oficejo por Britujo) kiel sub- 

centron, poi kolekti, kompari, kaj ordigi la vortlistojn de la Britaj kunlaborantoj, antaŭ ol 

sendi ilin al la S. O. en Ĝenevo. Tiamaniere, (krom ekonomio pri afra n kaj oj) ni kredeble 

atingos kiel eble plej bonan kaj plenan rezultaton. La Brita Esperantista Asocio jam starigis 

specialan provizoran komitaton (de kiu mi estas prezidanto) por entrepreni la klopodojn.

Kun alta estimo,
Charles E. Co o pe r , 

Vic. prez. de la Brita Esp. Asocio.

Stutgarto, la 12an de Februaro 1908. 

Estimata Sinjoro,

Kiel respondo al la alvoko de Ia Scienca Oficejo komenci la laboron pri la teknikaj vort- 

la ĉapitro 41a el la seslingva teknika vortaro de l’inĝe- 

la fakoj 53 kaj 62) : la esprimoj de mi elektitaj estas
aroj, mi sendas al vi la voltojn de 

nieroj Ŝl o m a n n & De in h a r t  (por 
notitaj per substreko.

Altestime,
W. &MURLO, 

Sekretario de la I. S. A.

Londono, 19 II 1908.

Kara Sinjoro,

Rilate al la suplemento de « Esperanto • 12 feb. 1908 pri la Teknikaj Vortaroj, mi petas 

vin sciigi ke mi jam preparas vortareton pri logiko, kaj ke mi volus helpi vian vortaran 

laboron. Por tio, mi nun skribas petante la nomon kaj adreson de samideano, kiu volus kun- 

labori pri la afero kun mi. Mi multe preferus samideanon ne anglan kompreneble iun kiu 

bone konas la nomaron & terminologion de la scienco logiko

J. Arthur Gil l ,
Fratulo de Kemia Societo de

(Adreso : « Pennsylvania », Lower Green Road, Rusthall, Tunbridgc Wells;
Londono.
Angl ujo.)

S-ro G. u e s t e , Prof., 44, rue Jeanne d’Arc, Amiens. Franc., sciigas ke 
partopreni en la preparado de Ia teknikaj vortaroj, speciale por la fakoj 37, 63

S-ro Alex. N. Va s il j e v , Voronij (gub.) Rus., skribas ke Ii komencas vortaron Esp. de la 
geografiaj landaj kaj naciaj nomoj en kvin lingvoj.

S-ro L. d e Gu e s n e t , redaktoro sporta de « Tra la Mondo » (8 Longhurst Road. Lee, 
London, S. E.), sciigas ke li jam multe laboris por Ia fako 79.

S-ro P. De j e a n , Le Creusot, sendis areton da teknikaj vortoj por la fakoj 53 & 54.

S-ro Jak. Me a z z in i. Arezzo (Italujo), skribas : « Mi povas ankaŭ kunhelpi por la starigo 
de la teknikaj vortaroj. Bonvolu diri al mi ĉu mi devas fari 

enhavantajn nur vorton. »

S-ro Alfred J. IIu l m e  (SuElmo, 47, Wiltshire Road, Brixton,
li klopodos precipe por la fako 75.

S-ro Elliot Sn o w (ŝipkonstruisto, U. S. Navy Yard. Boston,
ke oni preparadas vortarojn teknikajn. Cu vi deziras ke mi helpu al tiu celo por la fako de 

militŝipa konstruado (f. 62)? •

S-ro W. Sm u r l o  (Riga, Rus.) sendis areton da Rusujaj nomoj geografiaj por la fako 91. 

S-ro Th. Ro u s s e a u  (Bourg, Franc.) sendis areton da vortoj teknikaj por la fako 38.

S-ro Fritz Sc h u c k  (grupestro, Braunsehweig, German.) skribas: « Ni legis kun intereso 
la presaĵon de 1’Scienca Oficejo. Verŝajne kelkaj el niaj anoj partoprenos en la ellaborado <le 

I’vortaroj komerca, tehnika, naturscienca kaj leĝoscienca ».

li intencas

A Ol.

listojn aŭ prepari kartojn

London, S. W.)

Mass.) skribas :

skribas ke

• Mi legis
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S-ro Eug. Ie Pik u  (1, Park Row, Chieago, III., U. Ŝ. A.) skribas : « Rilate vian intencon 
prepari vortarojn teknikajn, mi volonte partoprenos je fako 65“ ■.

S-ro N. Ka b a n o v  (Neopalimowski. 12. Moskvo, Rus.) skribas : . Mi estas okupata per 
kunmetado de medicina vortaro rus-Esperanta. Mi volonte komunikados al vi la materialojn; 

mi sendados al vi Esperantajn medicinajn vortojn kun traduko germana, franca kaj rusa. 

Via propono de kvin novaj sufiksoj por teknikaj vortoj estas plej bonega (kaj la sola ebla 

solvo de ĉiuj disputoj aŭ provoj • plibonigi • la lingvon). El teknikaj vortoj la sufiksoj 

transmigros en literaturan Esperantan lingvon, se ili montriĝas bonaj kaj necesaj, sen ies 

altrudo, sen ia « leĝdonado » de ia komitato ».

S-ro C. W. C. Ba k l o w  (137, S. Croxled Rd.. W. Dulvvich, London S. E.) skribas : . Mi 
deziras helpi laŭeble en la laboro starigi teknikan vortaron. Mi estas specialisto en tri fakoj 

(51. 52. 53) sed mi povus esti plej utila elektante 53 ».

Pastro Jak. Bia n c h in i (Udine. Ital.) skribas: • Mi deziras kunlabori por la teknika Biblia 
vortaro (22“). Hodiaŭ mi sendas al vi la nomojn de la Bibliaj libroj (Esperante, france, 

itale, latine, greke kaj hebree) •.

grupoj aŭ asocioj.

Oui vidas per tiuj leteroj, kc la entrepreno de la S. O. respondas bezonon, 
kiu estas fariĝanta ĉiutage pli urĝa. nome : la alcentrigo en unu lokon de la 
laboroj faritaj en diversaj landoj de diversaj personoj, 
Efektive, ekzistas jam riĉa kolekto da vortoj teknikaj en la nuna Esperanta 
literaturo; sed ili estas malfacile troveblaj kiam oni deziras uzi ilin. Kelkaj 
troviĝas en la vortaroj verkitaj de apartaj personoj au asocioj (Br ic a r d , Ve r a s . 
Medicina grupo. k. t. p.): aliaj en naciaj vortaroj (Franca-Esp., Germana-Esp., 
Itala-Esp.. k.t.p.); aliaj en artikoloj de gazetoj teknikaj (Scienca Revuo. Eoto- 
Revuo. k. t.p.jaŭ literaturaj (La Revuo.Tra la Mondo. k. t. pjaueĉ propagand- 
aj (British Esperantist, Germana Esp., k. t. p.): ceteraj troviĝas en originalaj 
verkoj aŭ tradukoj de naciaj verkoj (La Kontinuo de Ed. Hu n t in g t o n , La 
Monadologio de Le ib n it z , k. t. p.).

Nia unua tasko estas do kolekti ĉiujn vortojn teknikajn jam uzitajn en 
Esperanta literaturo, kaj la plej bona maniero atingi tian celon estus se 
autoro Esperantista bonvolus mem relegi siajn verkojn au tradukojn kaj sendi al 
ni la tabelon de la noraj vortoj enkondukitaj de li en la lingvon. Tion la autoroj 
povas fari laŭ unu el la jenaj manieroj :

T Aŭtoro kiu tute ne havas libertempon por eĉ relegi siajn verkojn, bonvolu 
sendi al la S. O. unu ekzempleron de ĉiu el ili au almenaŭ la informojn 
necesajn por ke ni povu ricevi au aĉeti liajn verkojn kaj peti unu el niaj kim- 
laborantoj ĉerpi el ili la teknikajn vortojn.

2' Aŭtoro kiu havas iometon da libertempo, bonvolu relegi siajn verkojn, 
substreki en la teksto mem la novajn vortojn enkondukitajn de li. kaj sendi al 
la S. O. la ekzemplerojn tiele notitajn.

3' Autoro kiu havas iom pli da libertempo, bonvolu mem ĉerpi el siaj verkoj, 
la vortojn novajn au teknikajn skribi ilin tabele sur paperaj folioj kun kiel eble 
plej da tradukoj naciaj, laŭ la modelo montrita ĉe fig. (»*

Tiajn foliojn (presitajn) la S. O. disdonos senpage al ĉiuj kunlaborantoj kiuj 
postulos ilin. Kompreneble ne estas necese doni ĉiujn naciajn tradukojn: unu 
traduko sufiĉas se la verkanto ne konas la aliajn. Li estas petata enskribi titole 
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3

la nomon de 1’aŭtoro aŭ de la verko el kiu la vortoj estas eltiritaj. En la unua 
kolumno (fig. fi) estos montrita la paga numero kaj en la dua la numeroj de la 
fakvortaroj al kiuj lavorte proponata apartenas: oni rimarku tie ĉi ke unu vorto 
respondos tre ofte al diversaj fakvortaroj kies numeroj devas esti ĉiuj enskribitaj 
en la dua kolumno, kiel estas montrita sur la modelo.

28r.m.
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4’ Aŭtoro (an asocio) kiu povas dediĉi multe da tempo al la teknikaj vortaroj, 
bonvolu sciigi tion al la S. O. kiu provizos lin senpage je sufiĉa kolekto da 
kartetoj (slipoj) similaj al tiuj uzataj en la tirkesta) mebloj de la S. O. ’. (fig. 
7 A’ 8); tiamaniere la verkanto povas mem enskribi ĉiun novan vorton sur

1 Tiuj tirkestaj mebloj estas liveritaj de nia samideano NVa l t is b u h l , kiu bonvolis 
pruntedoni la du ĉi suprajn kliŝaĵojn eltiritajn el la tirmkatalogo de sia meblofabrikejo en 
Zuriĥo.
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aparta karteto, kaj tiel ŝpari multe da laboro al la S. O. Eig. 9 A 10 montras 
la modelon de la oficialaj kartetoj uzotaj.

Pluajn informojn ni donos ĉiumonate en I. S. R. sed ni deziras atentigi al la 
fakto ke ĉiuj Esperantistoj kaj ĉiuj Esp. societoj devus interesiĝi pri la starigo

Fig. 7».

..
3.

07

de la teknikaj vortaroj, ĉu individue, ĉu societe, ĉar vorto teknika ne signifas 
tie ĉi vorto scienca an inĝeniera sed vorto profesia, kaj oni ne devas forgesi ke 
la fakvortaroj interesas ĉiujn profesiojn (sciencajn, religiajn, politikajn, sociajn, 
k. t. p.) kiel oni povas vidi el la tabelo decimala de la 100 fakvortaroj publik- 
igita en la februara kajero. Estus dezirinde do se ĉiuj Esp. asocioj, societoj aŭ 
grupoj povus kunlabori ĉiu laŭ sia celo kaj laŭ siaj fortoj. Ankaŭ la Esper- 
antistinoj povas multe helpi precipe por la fako 68, kiu entenas ĉiajn metiojn 
virinajn (puntarto, modo. k. t. p.).
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La S. O. jani posedas kolekton da 35.000 vortoj sur apartaj kartetoj kolekt- 
itaj antan kelkaj jaroj de nia samideano P. Be r t h e l o t  kiu propagandas nun en

Fig. 8».

Sud-Ameriko. Tiu kolekto estas valorplena ĉar tiuj vortoj estis ĉerpitaj el la 
pli malnova literaturo Esperanta, kiu estus malfacile retrovebla nun.

La estro de la S. O. 
R. d e  S.

Fig. 9a.

Nacilingvaj tradukoj (Sekvoj Aproboj au kritikoj:

Dato;

Arkaismoj: Scelo
p. 43
Mat♦T3rn<2ricard 05

P.-S. — En nia lasta raporto ni konsilis por la teknikaj vortoj la uzon de 
kelkaj novaj sufiksoj : -oz. iz, -iv, -if\ -ojd. El tiuj sufiksoj la pli ĝenerale 
rekomendindaj estas certe -oz, -iz kaj -iv; al tiuj oni povas ankaŭ aldoni la 
sufikson -is»/ por montri partion, doktrinon, dogmaron, kredon, k. t. p. (ekz. : 
socialismo, katolikismo). Sed pri la sufiksoj -//kaj -ojd oni devas esti pli sin- 
gardema; jam S-ro Mo c h  faris kritikojn pri tiu lasta'; oni do uzu -//kaj -ojd 

kiel eble plej malofte kaj oni konsideru ilin ne kie) sufiksojn sed kiel inter- 
naciajn finiĝojn, ekz. en matematiko : cikloido, hiperboloido. paraboloido.

1 Vidu ĉi sube.
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Pri la metodo GEM. En tiu 

momento, ĉar la iniciato de I. S. O. tuj naskos 

ĝeneralan laboron por teknikaj vortaroj, 

ŝajnas al mi utila memorigi la logantoj n 

pri la labormetodo, proponita de la • Franca 

Medicina Esperanta Grupo » dum la ( am- 

bridge’a Kongreso, por la praktika farado 

de multlingvaj profesiaj vortaroj.

fili labormetodo (Metodo GEM) jam est- 

as spertita por « Deklingva Farmakologia 

Vortaro », kaj liveris bonajn rezultatojn : 

tial oni povas ĝin rekomendi. Oni trovos la 

• Metodon GEM » detale priskribita en Int. 

Se. Revuo, Okt. 1907, p. 353a, kaj ankaŭ en 

« Lingvo Internacia », Januaro 1908.

Mi nur denove citos la konkludojn jenajn 

de Partikolo.

Konkludo. La vortaroj faritaj laŭ la 

metodo GEM enhavas 2 apartajn fakojn :

le Vortaro Espera n to-Naci li ligvoj, kun 

klariga teksto, ekzemploj, k. t. p.

2® Aro da Nacilingvaj vortaroj : ĉiu el ili 

konsistas el alf. nomaro da Germanaj, aŭ 

Hispanaj, aŭ..... Vortoj, kies Esperantan

tradukon oni trovos en la unua parto, da n k’ 

al la ekkonaj ciferoj.

Tia vortaro estos do uzebla :

le Por traduki nacilingvon verkon originale 

verkitan en Esperanto (dank’al la la parto);

2C Por traduki Esperanton verkon skrib- 

itan en ia nacilingvo (dank’al la nacilingvaj 

alf. nomaroj);

3e Plie, ĝi taŭgos al ĉiulandaj ne-Esper- 

antistoj por trovi la sencon de teknika termino 

en lingvo alia ol la sia.

'Pia Vortaro estos vere internacie uzebla.

C. Ro u s s e a u ,
(Levallois- Verret (Franc.).

Pri la sufiksoj proponitaj sur paĝo 

64B, ŝajnas al mi ke :

1® La plej bona difino de la sufikso -oz 
estus « kiu enha cas multe da... Ĉar kampo, 

kiu enhavas unu ŝtonon ne estas Stonoza
• 

ka.j botelo plena devine ne estas vinoza. -Oz 
estus do <• sufikso de multenhaveco ».

2® Sufikso -aZr estus preferinda, ol -ojd. 

En la naciaj lingvoj, -ojd plej ĝenerale 

elvokas ideon de deveno, -a/r, tiun de simil- 

eco. Plie, oni povus facile konfuzi vortojn 

fio iĝantajn. per -ojd kaj per -id. Fine, ĉu 

estas konsilinde, enkonduki novajn aplikojn 

de la diftongo oj, en la momento mem, kiam 

diversaj personoj agitadas por forigi aŭ 

almenaŭ malplioftigi ĝian uzon?

Gaston Mo c h , 
Parizo ( Franc.).

Pri la botanika nomigado. — En 

nia artikolo aperinta en la februara numero 

de I. S. R. pri propono pri Esperanta 

botanika nomigado, preseraro iom ŝanĝis la 

ekzemplojn de la artikolo 31a, kiujn ni petas 

korekti jene :

• Art. 31..... ekz. : Rozo sempervirens

(Kosa sempervirens);..... Rozo dumetorum

(Rosa dumetorum). »

Ni petas ankaŭ aldoni la sekvantan alineon 

al tiu artikolo 31H :

« Kiam la latina nomo estas konservita 

senŝanĝe, estas rekomendinde skribi ĝin per 

kursivaj literoj. Ekz. : Rozo sempervirens.

P. Giv r t  kaj Ch. Ve r a n . 
Parizo (Franc.).

Pri la subfakoj. — Estimata sinjoro, 

nia komitato petas vin aminde sciigi nin pri 
la jenaj punktoj : l)Ĉu oni proponas enmeti 

sub la titolo « Inĝenierado » (fako 62a), la 

diversajn subfakojn, ekz. : Inĝenierado civila 

(pontoj, vojoj, ŝipejoj, k. t. p.), mekanika, 

elektra, mina. mara, k. t. p., kaj laŭ kia 

sistemo oni proponas ciferigi la subfakojn? 

2) Simila demando pri la subfakoj de Mate- 

matiko, nome : aritmetiko, algebro, tri-
* 

gonometrio, geometrio, k. t. p. 3) Cu elektro 

(kiel naturscienco, ne scienco aplika) devas 

memstari? 4) Kie trovas lokon : metalurgio, 

higieno, frenologio, hipnotismo, maŝinskrib- 

ado, stenografio ? 5) Kian grandecon devas havi 

i la paperfolioj sur kiuj oni skribos la tabelojn 

da vortoj? — Kun kora saluto.

Charles E. Co w pe r .
V. Prez. B. E. A. Londono (Angl.)

Re s po n d o . — 1) Laŭ la « Bibliografia 
Klasizo Decimala 1 » la subfakoj de Inĝenier- 

arto (62) estas jenaj ;

62,0 Inĝenierarto (ĝenerale)

62,1 Mekaniko aplika.

1 Vidu t Classification Bibliographigue 

Decimale », Inde.r alphabetigo general 

(Fascicule n0 34). — Institui international 
de Bibliographie, t, rue du Musee, Brucelles 

(Belgujo).
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62.2 Minoj.

62.3 Inĝenierarto milita

62.4 Pontoj.

62.5 Vojoj.

62.6 Kanaloj.

62.7 Inĝenierarto mara

62.8 Inĝenierarto saneca.

62.9 Lokomotio.

2) La subfakoj de Matematiko (1) (‘stas :

51,0 Matematiko (ĝenerale).

51.1 Aritmetiko.

51.2 Algebro.

51.3 Geometrio.

51.4 Trigonometrio.

51.5 Geometrio desegna.

51.6 Geometrio analitika.

51.7 Kalkulo diferencia kaj integra.

51.8 Teorio de funkcioj.

51.9 Probabloj.

8) Lau la klasizo decimala : elektroscienco 

= 53,7; elektro aplika = 62,1.

4) Lan la sama klasizo : metalurgio = 66,9; 

j higieno = 61,3 & 61,4; frenologio = 13,9; 

{ hipnotismo (med.) — 61.2; hipnotismo (ju-

ra) = 34,3; hipnotismo (filozofia) = 18,4; 

masi nsk riba rto = 65,2; — martinski ibfabriko 

— 68,1; stenografio = 65,3.

5) Vidu nian raporton ĉi supre.

Kompreneble ne estas necese apartigi la 

vortojn lau la diversaj subfakoj; oni havas 

nur unu vortaron (51) por matematiko, unu 

(53) por fiziko, k. t. p. Oni povas eĉ (en la 

komenco) kunigi dek vortarojn en unu. t. e. 

havi nur unu vortaron (1) por filozofio, unu 

vortaron (2) por religio, k.t.p. La fakajn kaj 

subfakojn vortarojn oni kreos laŭ la bezonoj, 

kiam la nombro da vortoj fariĝos sufiĉe 

• granda por pravigi subdividojn. K. d e S.

• r ••• o

OFICIALA INFORMILO

Monato Februaro 1908.

Provizora regularo por la komitato «Ie l’E. S. A. — Lati la 
peto de la prezidanto, la ĝenerala sekretario preparis projekton de regularo 
por fiksi larolon kaj la interrilatojn de la komitatanoj. Tiu projekto estis presita 
en la komenco de Januaro kaj dissendita al ĉiuj komitatanoj kun la peto, ke ili 
aprobu aŭ kritiku ĝin.

Kvankam ne ĉiuj komitatanoj respondis, tamen ni ricevis sufiĉe multajn 
aprobajn respondojn por ke la dirita regularo povas esti konsiderata kiel 
akceptata almenaŭ provizore. Jen la teksto de tiu regularo, en kiu estas faritaj 
kelkaj ŝanĝetoj proponitaj de komitatanoj :

RE(.CLARO l)E LA KOMITATO E. S. A

estas en konstantaj rilatoj.

Li subskribas kun la ĝenerala sekretario la oficialan informilon presatan en la I. S. R. kaj 

ĝenerale ĉiujn gravajn dokumentojn elirantajn el la L S. O.

2. Okaze de ^ĝenerala kunveno li organizas la komitatajn kunsidojn, en kiuj ĉeestas la 

komitatanoj; la preparajn kunsidojn en kiuj ĉeestas la aktivaj anoj de Tasocio. Li prezidas 

ĉiujn ĉi kunsidojn, sed havas rajton voĉdoni nur okaze de cgalnombro, kaj okaze de skriba 

baloto.
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3. La vicprezidantoj helpas kaj okaze de neceseco anstataŭas ia prezidanton.

4. La ĝenerala sekretario povas agi kiel memstara en la direktado de FOficejo kaj devas 

peti la aprobon de 1’komitato nur por gravaj aferoj. Li devas submeti la monatan raporton 

pri la direktado de FOficejo al la prezidanto antaŭ ol presigi ĝin en la oficiala organo I. S. K.

Okaze de nekonsento inter la komitatano kaj la ĝenerala sekretario, la prezidanto devas 

deeidi; okaze de nekonsento inter la prezidanto kaj la ĝenerala sekretario, la afero devas esti 

prezentata al la plena komitato kiu decidos laŭ plimulto. El la montataj raportoj la prezid- 

anto verkos la oficialan raporton, kiun ii prezentos en la ĝenerala kunveno de l’E. S. A. 

kaj kiu devas esti presata en la oficiala organo post aprobo de Fĉeestantaj aktivaj asocianoj.

5. La kasisto kontrolas la en- kaj elspezojn faritajn de 1’1. S. ()., kaj prezentas ĉiujare 

financan raporton al la komitatanoj de FE. S. A.; se nenia rimarko alvenis al la Oficejo 

3 monatoj post tiu sendado, oni konsideras ke tiu raporto estas oficiale akceptita de 

l’komitata n oj. Okaze de nekonsento la prezidanto decidas mem au prezentas la aferon al la 

plena komitato; la kasisto devas prezenti la jaran financan raporton en la ĝenerala kunveno; 

ĝi devas post aprobo de Fĉeestantaj aktivaj asocianoj esti presata en la Oficiala Informilo.

G. La sekretarioj kaj la aliaj komitatanoj helpas la ĝeneralan sekretarion per laboro aŭ 

per konsiloj.

7. Tiu ĉi regularo estas provizore akceptita de la estraro de FE. S. A. kaj komenca» 

funkciadi tuj.

intencas
My b 8, la

Pri la kvara kongreso. La anoj de nia Asocio, kiuj 
ĉeesti la Dresden an kongreson bonvolu sciigi ĝin ne nur al D-ro 
prezidanto de la G. E. S. sed ankaŭ al la Scienca Oficejo.

La ĝenerala kunsido de la Scienca Asocio en Dresden estos unu el laĉefgravaj 
okazontaĵoj de 1'kongreso kaj ĝi devas esti zorge antaupreparita. ('iu j proponoj 
pri la aranĝo kaj organizo de tiuj kunsidoj estos dankeme akceptata j de la S. O.

La « Germana Esperantisto » (Feb. 1908) sciigas ke :

« l)um la venonta kongreso, oni intencas pli akcentigi la fakajn kaj apartajn kunvenojn 

pri kies rezultatoj kaj decidoj oni poste dum unu aŭ <lu ĝeneralaj kunvenoj raportos. Jam 

eu Kembriĝo, oni priparolis tiun espereble bonan « ŝanĝon • de la ĝisnuna agadmaniero de 

1’ kongresoj, kaj proponis limigi la ĝeneralajn kunvenojn je unu malferma kaj du fermaj 

kunsidoj por la nomitaj raportoj kaj la oficiala adiaŭo.

Urĝe ni petas niajn karajn en- kaj eksterlandajn samideanojn, precipe la prezidantojn 

resp. sekretariojn de Fdiversaj specialaj societoj, unuiĝoj, fakanaro), ligoj. k. t. p. jam nun 

anonci ilian intencon, aranĝi tiui. au alian specialan kunvenon. Ni ordigos ilin lau • fakul- 

tatoj kaj sekcioj » kaj evitos laŭeble ilian • koincidon ».

Kiel kuracisto, la kvaroestro petas tute speciale siajn samlandanajn kolegojn, kiuj estas 

Esperantistoj aŭ interesiĝas pri Esperanto, sendi ilian adreson al la Oficejo, por ke ni aliĝu 

post antaŭa speciala kunsido kune al la tutmonda • Esperantista Unuiĝo ».

Ni esperas ke ĉiu ano de la S. O. preparas sin de nun veturi Dresdenan kaj 
instigi ne-Esperan tistaj n sciencistojn kunveturi.

La prezidanto:
A. Sc h mid t .

La ĝenerala sekretario : 
Kene d e  Sa u s s u r e .
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Z. _ SPECIALAJ ĴURNALOJ

Esperanto, duonmonata internacia gazeto en Esperanto. Nacia paĝo en kvar 

lingvoj. Direktoro: H. IIo d l e r , 8, rue Bovy-Lysberg, Geneve (Svis.). . . .
Espero Katolika, monata, malfermita por ĉiuj demandoj (escepte la politi- 

kaj.) Direktoro: P° Em . Pe l t ie r , en Ste-Radegonde, Tours. (Indre-et-Loire), 
(Franc.); (en Francujo: Fr. 4 jare)...................................................................................

A

Esperanta Ligilo, monata organo en reliefpunktoj por blinduloj. Cef- 

redaktoro: Th . Ca r t , 12, rue Soufflot, Parizo (V) (Franc.)....................................
Espero Pacifista, monata organo de « Pacifisto» (Internacia Societo por la 

Paco); kun laŭvola enskribo en la societo. Direktoro: G. Mo c h , 26, rue de 
Chartres, Neuillij-sur-Seine (Franc.).............................................................................

Eksport-jurnalo. monata revuo por la komerco kaj industrio;Gutleutstrasse, 

96, Frank furta.-M. (German.)........................................................................................

Foto-Revuo. monata gazeto fotografa, en Franc.kaj. Esp. lingvoj: ĉe Ch a r l e s  
Me n d e l , 118, rue d’Assas, Parizo (Franc.).................................................................

Idealo, monata organo de «Sicilia Federacio Esperanta », de Federacio Esper- 

anta « Malta Stelo • kaj de « La Fasko». Direktoro: Vit a n g e l o  Na l l i, Corso 
Calatafimi, 495, Palermo (Ital.) (en Italujo: L. 2 jare).............................................

Internacia Scienca Revuo, monata; Direktoro: R. d e Sa u s s u r e . Admi- 
nistracio: In t e r n a c ia  Sc ie n c a  Of ic e jo , 8, rue Bovy-Lysberg. Genete (Svis.) .

Internacia Socia Revuo, monata. Administracio: Sr0 R. Louis, 45, rue de 
Saintonge, Parizo (III), (Franc.)...................................................................................

Juna Esperantisto, monata gazeto por junuloj, instruistoj kaj Esperanto- 

lernantoj, 8 paĝoj (18X22), nur en Esperanto. Administracio: Pr e s a  Es pe r - 
a n t is t a  So c ie t o , 33, rue Laccpede, Parizo (Franc.)...............................................

La Revuo, internacia monata literatura gazeto, 48 paĝoj. Administracio : Li- 

brejo Ha c h e t t e  & Cie, 76, bould S^Germain, Parizo (Franc.)..............................
Lingvo Internacia, monata organo, 48 paĝoj (13x20) nur en Esperanto. 

Administracio: Pr e s a  Es pe r a n t is t a  So c ie t o ,33, rue Lacepede,Parizo (Franc).
Kun aldono literatura...........................................................................................................

Tra la Mondo, tutmonda revuo Esperanta, multilus trata. Sin turni al Ad m i- 
n is t r a n t o  d e  Tr a  l a  Mo n d o , 15, boulevard des Deux-Gares. Meudon (S.-et-O.), 
(Franc.)........................................................................................................... *..........................

II. — AL4CZAJ PROPAGANDAJ ĴURNALOJ

Belgujo: La Belga Sonorilo, oficiala monata organo dela B. L. E., en 
Franc.. Flandr. kaj Esp. lingvoj. Abonoj komenciĝas de la la de Sept°; ĉe J. 
(’oox en Duff el (Belg.)..........................................................................................................

Bohemujo: Casopis Ceskych Esperantisti!, monata organo, en Boh. kaj 
Esp. lingvoj. Administracio: Praka (Bobeni.) (en Aŭstro jo : 3 Kr. jare) . .

Bulfjarujo: Esperanto, duonmonata internacia gazeto en Bulg. kaj Esp. lingv- 

oj. Redaktoro de la Bulgara eldono: N. D. Ko v a ĉ e f , Sofio (Bulgar.) . .
Banujo: Esperanto-Bladet Helpa lingvo, monata oficiala organo de la 

- Societo de Esperantistoj »; ĉe : Fino G. Mo n s t e r , 54 b , Kjopenhago 0(Dan.)
Francujo: L’Esperantiste, oficiala monata organo de la S. F. P. E., en Franc 

kaj Esp. lingvoj. Direktoro: L. d e Be a u f r o n t . Louviers (Eure) (Franc.) 
(en Francujo: 3 Fr. jare)......................................................................................................

Paris-Esperanto. monata organo de I' Grupo Pariza, en Franc, kaj Esp. 

lingvoj. Sek.: V. Ch a u s s e g r o s , 3, Place Jussieu, Pamo (Franc.)........................
Germanujo: Germana Esperantisto, oficiala monata organo de laG. E. S., 

en Germ. kaj Esp. lingvoj. Oni abonas ĉe Es pe r a n t o  N e r l a g  Mo l l e r  & Bo r e l . 
95, Pri nzeiiRtrasse, Per Zino (German.), kaj ĉe Ha c h e t t e  & K°. Parizo (Franc.)

Granda Britujo: The British Esperantist. oficiala monata organo de B. 
E. A. en Angl. kaj Esp. lingvoj. Oni abonas ĉe la Sekretario de la B. E. A., 
13, Arundel Street. Strand, Londono IE. C. (Angl.)................................................

Kun aldono....................................................................................................................................

Hindujo: La Pioniro, en Angl. kaj Esp. lingvoj. Administracio: Ho n * Se k 0
d e l a  Ko l a  r  Go l d  Fie l d . Marikuppan, Mysore State, South. India. (Hind.) . . • 4.—

Hispanujo: La Suno Hispana, oficiala monata organo de la II. S. P. E. en 

Esp. kaj Hisp. lingvoj. Direktoro-Administranto: A. Jim e n e z  Lo ik a , Avella- 
nas 11, Valencia (Hispan.)............................................................................................................. p 3.—

Jara abonprezo.
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II — NACIA-! PROPAGANDAJ ĴURNALOJ (sekco)
Jara abonprezo, 

(nacie.)• •
Hungaruja: Esperanto, en Hung. kaj Esp. lingvoj; Ma  r ic h  A g o s t o n , l lloi- 

iit 59., IV. 8., IX, Budapest. (llungar.) (en Hungarojn: Kr. 3 jare). . . .

Peruo: Antaŭen Esperantistoj, en Ilisp. kaj Esp. lingvoj. Redaktoro,

Fe d e r ic o  Vil l a r e a l . Administracio: Apartado 927. Lima(Peru) ....

Polujo: Pola Esperantisto, dumonata organo de P. E. S., en Esp.; ĉe

So c ie t o Es pe r a n t o en Leopolo (Lwow), Galicio (Aŭstr.) (en Aŭstrujo: 
Kr. 1,80 jare)................................................................................................................................Kr. 2.40

Kuŝujo: Ruslanda Esperantisto, oficiala monata organo de «Espero», en

Rus. kaj Esp. lingvoj; ĉe St0 Es pe r o , B. Podjaĉrskaja 24, St-Peterburgo 
(Rus.)................................. *....................................................... R. 3,00

Svedujo: Esperantisten, en Sved. kaj Esp. lingvoj; P. Ah l b e r o , 37, Sur- 
brunnsgatan, Stockholm (Sved.).........................................................................................

Svisujo: Svisa Espero, en Esp., oficiala organo de la S. E. S.; sin turni al 

S* ’° Tli. Re n a r d , 6, rue du Vieux College, Geneve (Svis.).............................
Unuigitaj Ŝtatoj: I/Amerika Esperantisto, en Angl. kaj Esp. lingvoj; n 

Am e r ik a  Es pe r a n t is t o , Oklahoma City (Unuigitaj Ŝtatoj) ........................
The American Esperanto Journal, oficiala monata organo de «Aine 

rican Esperanto Association ». Administracio: St e ph e n W. Tr a v is , Jr , 349 
Etna Street, Brooklgn A. K (U. Ŝ. A.)..................................................................

Kr. 3,80

S. 0.00

Fr 2.50

S 1

S 1.—

ESPERO P CI FIST

doter- 
iMcie).

Sm. 1.60

0
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1.—
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Monata organo de
1’Esperantista Societo por la Paco

—O JARE, 5 FRANKOJ (2 Sni.) o
laŭvola enskribo en la Societon. Gaston MOCH, 2G, rue de Chartres, 

Neuilly-sur-Seine, Francujo.

LINGVO INTERNACIA 
Centra Organo de la Esperantistoj 

eliranta la 15-an de ĉiu monato
La plej malnova el ĉiuj Esperantistaj gazetoj. fondita en 7X9.5.

ADMINISTRACIO:

Presa Esperantista Sovieta, 33, Rue Lacepede, Paris (Fr»nenjo). 
Jara abono;

Sen Literatura Aldono...................................................... fr. 5 | Sin. 2.
Kun Aldono................................................................... » 7 50 ”3.

Specimena numero estas senpage ricevebla..

★

La plej ofta I * La plej malkava ’

Tutmonda Informilo — (tiulandaj korespondantoj Vivado nacia 
sciigoj pri komerco & industrio, financo, statistiko, leĝoscienco, instruado, 
literaturo, k. t. p. — Felietono.

Organo de la konsuloj kaj poresperantaj societoj. Multaj informoj 
jama utileco de Esperanto. —Nacia paĝo redaktata en kvar lingvoj.

ESPERANTO aperas en ĵurnala formato (ii estas aĉetebla ĉe la 
Francaj. Hispanaj, Svisa/. Svedaj, stacidomoj kaj ĉe multaj publika/ vendejo/ 
landoj.
Unu numero: 10 centimoj (4 spesdekoj) Jara abono: 3 frankoj (1,20spesmiloj).
— —- DIREKCIO : R. Rodier, 8, Rue Bovy-Lysberg, Geneve (Svisujo)

Praktikaj 
arto &

pri la

Belgaj, 
en ĉiaj



»TKA LA MONDO
l’(JTM< >N DA MUI/rJLUSTRATA ESPERANTA REVUO

Kunlaborado pleje internacia pri la plej diversaj temoj. — Artikoloj verkitaj 
de specialistoj kaj deanoj de Plandoj aludataj, el kiuj multaj apartenas al la

IJN <; V A K O VI I T A T O
A

La gazeto enhavas rubrikon dediĉitan al la diversaj sciencoj: fizikaj, meĥanikaj, 
naturaj : arĥitekturo, muziko, artoj. k.a... Tiuj artikoloj kaj regulaj kronikoj scienca 
kaj sporta, kun la partopreno de ■< Internacia Scienca Oficejo > «‘stas pleje interesaj 
pri la rilato de la teknikaj vortoj.

Multa') ilustraĵoj akompanas la tekstojn.
ĴUS l IMĜ1S LA DUA

Multaj teknikaj artikoloj pri ĉiuj sciencoj kaj artoj : fiziko, naturo, inĝeniero arto, pentraĵo, 

JAKO:

muziko, militaĵoj kaj malajoj, sportoj, modo. k. a.

Universala literaturo, originala ati tradukita. Jam « Tra la Mondo*  enpresis artikolojn pri 

ĉirkaŭ IO landoj, de aŭtoroj el 30 malsamaj lingvoj.

Jare, 8 fr. (3,20 Sm.). — Duonjare, 4 fr. 50 (1,80 Sm.). ĉe « Tra la Mondo » 

Meudon (Francujo). — Unu specimena numero: OjĴO Sm.

Postulu « Tra la Mondo » ĉe ĉiujdibrovendistoj.
Belgoj. Danoj, Seancoj, Holandanoj, Italoj, Norvegoj, Portugaloj, Svedoj, Svisoj, poras aboni 

■ 77a la Mondo » ĉe ĉiuj poŝtoficejoj.

Favoraj kondiĉoj por opaj abonoj.

Luebla po 0,25 Sm. kvadratcentimetro por tuta jaro.



THE BRITISH ESPERANTIST
Oficiala monata organo de la 

« Brita Esperantista Asocio » 
DIREKCIO :

13, Imiiilel Street, Strand, Lindon, \\. C. (\nqlu|oi.

Jare : 3 S. (1,50 Sni.)

LA BELGA SONORILO 
dumonata revuo, Esperanto kaj tradukoj francaj 

aŭ flandraj.

Jara abono: 6 frankoj (2.40 spesm.)

Sin turni al la Direkcio: 5.9, Kue de Ten Bosch, 
Bruxelles.

La abonjaro komencas de la septembra monato.

The American Esperanto Journal
Oficiala monata organo <lc la

• AMERICAN ESPERANTO ASSOCIATION •

DIREKCIO:

Jolin Fo<jg TWOMBLV. Ibmlevard Station, Boston (Mass).

Jare : 1 /j. (2,05 Sni.)

GERMANA ESPERANTISTO
Oficiala Organo de ia Germana Esperantista Sociefo 

Z//// literatura ordono.

LIBERAJ HOROJ
aperas ĉiumonate en lingvoj Esperanta kaj Germana

Jara abonprezo Mk. 3. (Sm. 1,50)
Prova abono por (*>  monatoj Mk. 1 ,7>O (Sh i. O,‘T7>i

ESPERANTO VERI,Ali MOI.I.EIt AROKU. Berlin. S Prinzenslrasse, '.lli

TABELO DE NACIAJ MONUNUOJ (korektita) 
kume kun ilia internacia valoro je « spesoj » . 

{(jra fundamento).
1 Sm. (spesmilo) = 100 Sd. (spesdekoj) = KIOO S (spesoj)

l

Franc, i 
Belg.
Svis. 1

10 Sm. egalvaloras ormoneron da S gramoj, lau orproporcio ”12.

1 franko (= loo centimojn) 396 Spesojn 1 Spr> nubi— 2,5259 frankojn.

Ital. 1 liro (= loo centesimojn) — •> 9 • zzz • lirojn.
Hispan. 1 peseto (= loo centimojn) —— 9 9 » > pesetojn.
Angl. 1 pundosterl. (— 20ŝilingojn) — 9985 9 = 0.1001503 pundon st.

• 1 ŝilingo (= 12 pencojn) — 499 9 = 2,0030 ŝilingojn.
• 1 penco ■— 41,60 » 9 = 24,036 pencojn.

U. S. A. 1 dolaro (= 100 cendojn) — 2052 = 0,4874 dolarojn.
German. 1 marko (= 100 pfenigojn) — — 489 • = 2,0460 markojn
Aŭstr. / 
H ungar. j 1 krono (= 100 liderojn) — 416 B = 2,40 kronojn.

Rus. 1 rublo (= 100 kopekojn) — 1056 • = 0,947 rublojn.
Skand. 1 krono (= 100 oerojn) 550 » 9 = 1,82 kronojn.
Boland. 1 floreno (= 100 censojn) — 825 = 1,21 Morenoj n.
Portugal. 1 milrejso (= 1000 rejsojn) —- 2217 • = 0,451 mil rejsoj n.
Grek. 1 drakmo (= 100 leptojn) — 396 = 2,5260 drakmojn.
Ruman. 1 lejo (= 100 banojn) — » • • lejoj n.
Serb. L dinaro (= 100 parafojn) — - n • dina rojn.
Bulgar.
Ars.Resp.)

1 levo (= 100 stotinkojn)
— • • • 9 levoj n.

Kolumbio? 1 peso (= 100 centavojn) 1980 • = 0,5052 pesojn.
Uruguajo '

Brazil. 1 milrejso (= 1000 rejsojn) — 1121 9 = 0.892 mil rejsoj n.
Ĉilio. 1 peso (= 100 centavojn) — 1472(?) . 9 = 0.679 (?) pesojn.
Ilin. 1 taelo (arĝ) (= 1000 kaŝojn) — 3246 (?) • 9 = 0,308 (?) taelojn.
Egipt. 1 Egipta liv. (= 100 piastrojn) — 10.BOO(?) > 9 = 0,09715(? )Eg. liv.

1 piastro (= 40 parafojn) — 103 (?) . 9 = 9.715 (?) piastrojn.
Hind. 1 rupio (= 16 anaojn) —- 970 (?) . • = 1,031 (?) rupiojn.
Japan. 1 yeno (1897) (= 100 senoj n) — 1023 9 = 0,978 yenojn (1897).

• 1 . (1871) (= 100 • ) 2045 » = 0.489 . (1871).
Meksiko. 1 peso (= 100 centavojn) 1010 B = 0,99 pesojn.
Pers. 1 toma no (= IO kranojn) — 3530(?) » B = 0.2832 (?) tomanoj n.
Peruo. 1 suno (= 10 d ineroj n) -— 999 9 = LOO 15 sunojn.
Turk. 1 Turka liv. (= loo piastrojn) ■ ■■■■ 9103 (?) . B = 0.10983 (?) Turk. liv.

D 1 piastro (= 40 parafojn) —— 91 (?) . • = 10,983 (?) piastrojn.
Venez., 1 bolivaro (= 100 centavojn) 396 • = 2,5259 bo li va roj n

J
Ekzemple: Jara abono al Scienca Revuo — 2,75 Sm. signifas por la Latinoj 7 fr., porla Angloj 

5 s. 6 d., por la Germanoj 5,65 M., por la Amerikanoj 1.35 por la Skand. 5 Kr., por la Busoj 

2.65 R., por la Aŭstr. 1 fung. 6,60 Kr., k. t. pl.

Presejo \V. Kŭndig & Filo, Ĝenevo.


